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ভূমিকা 

'জ্রীচৈতন্যমঙ্গল”-গরন্থকর্ত। ঠাকুব লোচন- 

দাস। ইনি ত্রিলোচন, স্থুলোচন এবং 

লোচনানন্দ নামেও অভিহিত হইয়। 

থাকেন। কিন্ত আমব। ইহাকে লোচন- 

দাস বলিয়াই আখ্যাত করিলাম। 
 লোচনের বাসস্থান উষ্ট ইপ্ডির। বেণওয়ের 

গুক্কর! স্টেশনের পাঁচ ক্রোশ দুরব্তী কুন্ুব 
নদীর তীরে কো-গ্রাম। এ গ্রামে প্রতি 

বর্ষে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে তাহাপ ন্মরণাথে 

একটী মেলা হইয়। থাকে । লোচন 

বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি 

শ্ীচৈতন্রমঙ্গল গ্রন্থে নিজের যে পন্রিচর 
দিয়াছেন তাহাতে জান। বায় যে, তাহার 

পিতার নাম কমলাকবদাম, মাতার নাম 

মদানন্দী, মাতামহেব নাম পুরুষোত্তম গ্রপ্থ 

এবং মাতামহীর নাম অভগ্নাদাসী | ঘথ। 

( পেষখপ্ড ২১৩ পষ্ট। ) :-- 

“বৈচ্যকুলে জন্ম মোর কো-গ্রাম নিবাস ॥ 

মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম । 

যাহার উদরে জন্মি করি রুষ্ণ-কাম ॥ 

কমলাকব্দাস মোর পিত। জন্মদাতা! | 

যাহার প্রসাদে কহি গৌরগুণগাথা | 

মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে | 

ধন্ত মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে | 

মাতামহের নাম শ্রপুরুষোত্তম গুপ্ত । 

নানাতীথ-পৃত তেঁহ তপন্থায় তৃধ ॥ 

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র । 

সহোদর নাহি, নাহি মাতামহের পুত্র ॥” 

লোচন বাল্যকালে ভালরূপে লেখা- 

পড1 শিখিতে পারেন নাই । “মাতকুলে 

পিতৃকূলে আমি এক মাত্র” এই পদ্যাংশই 

তাহার একমাত্র গ্রমাণ। তিনি আরও 

লিখিয়াছেন-- 

“ঘথ। তথ! যাই সে লিল করে মোরে। 

দুলিল লাগিয। কেহ পঢাইতে নাবে ॥” 

পুরুযোত্তম গুপ্তেব একটী মাত্র কন্তা, 
আর কোন সন্তানাদি ছিল না। স্থতরাং 

লোচনের প্রতি তাহার ন্েহ অতিশয় 

গাঢ হইয়াছিল । লোকপরম্পরা শ্রনা 
যা যে, লোচনের ভাতের লেখাগ্তলি অভি- 

শয় কদধা ছিল, তিনি চিৰকালই উঠান- 

জোড়া ক? লিখিতেন। 

প্রসিদ্ধ চৈতন্তমঙ্গলগায়ক কাকবা- 

নিবাসী ৬প্রীণবল্লভ চক্রবর্তী মহাশয়ের 

বাটাতে লোচনদাস ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত 

যে পুঁথি আছে তাহার লেখা দেখিলে 

তিনি ষে উঠান জোডা “ক, লিখিতেন 

তাহা বেশ জানা যায় । লোচন দেন্যপূর্ববক 

লিখিয়াছেন যে তিনি লেখাপড়া শিখেন 

নাই। কিন্ত যিনি '্ীচৈতন্যমঙ্গল? গ্রন্থ 

লিখিয়াছেন, তিনি যে লেখাপড়া জানি- 

তেন না, এ কথা কে বিশ্বাস কবিবে? 



1/০ শ্রীশ্ীচৈতন্যমঙজল 
পাশ বশী বা শি নিশি পিপলস শাস্পাপশশী পিল 

বিশেষতঃ বায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ” | করিলেন । তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ 

নামক স্থবিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের স্বস ও ! হইলে কখনই এই অন্ুবাদ-কাধ্য সম্পন্ন 

স্থললিত গীতিচ্ছন্দে অন্বাদ করিয়া তিনি । করিতে পারিতেন না। 

বৈষ্ণবমগ্ুলীকে বিমোহিত করিয়াছেন । | আবে তিনি স্ত্রথণ্ডে শ্রীমপ্তাগবতের 

স্থতবাং তিনি যে সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত । _-“আসন্ বর্ণাপ্্রয়ো হৃত্/”, “কুষ্ণবর্ণৎ ত্বিষা- 

ছিলেন তাহা বলাই বাছুল্য। শ্ীচৈতন্য- । ক্ুষ্ণং” “কস্মিনকালে চ ভগবান্” প্রভৃতি 

মঙ্গলের স্থত্রখণ্ডে ( ৩ পৃষ্টা ) লোচনদাস | দশম ও একাদশ স্বন্ধের শ্লোকগুলির 

লিখিয়াছেন £ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পাঠ 

“মুরাবিগুপত বেজা বৈসে নবদ্বীপে । করিলে তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের্ই 

নিরস্তর থাকে গোরাচান্দের সমীপে ॥ পরিচয় পাওয়া যায়। 
তাহার মহিমা! কেবা পারয়ে কহিতে । আমোদপুর কাকুটে গ্রামে অতি অগ্প 

হন্ছমান বলি যশ খ্যাতি পৃথিবীতে ॥ ৷ বয়সে লোচনের বিবাহ হয। তিনি সদা- 
সমুদ্র লজ্বিয়া ষেবা লঙ্কাপুরী দহে । নন্দময়, অতি মধুর চরিত্র, বিশেষত: কবি 
সীতার বার্তা উদ্ধাবিয়া শ্রীবামেবে কহে ॥ | এবং সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। পিতৃভবন ও 

বিশল্যকরণী আনি লক্ষ্মণ জীয়ায় । ' মাতুলালয় একগ্রামে ছিল বলিয়া সেই 
সেই সে মুরারিগপ্ত বৈসে নদীয়ায় ॥ গ্রামের নকলের সহিতই তিনি কোন না 

সর্ধবতত্ব জানে সে প্রতুর অস্তবীণ। কোন সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন । মাতামহের 

গৌরপদ্দারবিন্দে ভকতগ্রবীণ ॥ একমাত্র দৌহিত্র এবং পিতার একমান& পু 
জন্ম হৈতে বালক-চবিত্র যে যে কৈল।  , বলিয়া ভাহার বিবাহেও বেশ একট 
আদ্যোপান্ত যত যত প্রেম প্রচাবিল | ৷ ধুমধাম হইয়াছিল । 
দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাহারে । | শ্রীথণ্ডের আর একটা নাম বৈচ্যথপ, 

আগ্যোপাস্ত ষত কথা কহিল প্রকারে ॥ তাহার কারণ এখানে অনেক বৈদ্যের 

শ্লোকছন্দে হৈল পুথি গৌরাঙ্গচবিত । ৃ বাসস্থান। সুতরাং শ্রীখগুস্থ বৈদ্যদিগের 

দামোদর-সংবাদ মুরারি মুখোদিত ॥ | সহিত লোচনের আত্মীয়তা থাকা অসম্ভব 
শুনিয়া আমার মনে বাটিল পীরিত । নহে । তিনি এই স্থত্রেই হউক বা অন্য 
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে? গৌরাঙগচরিত ॥” এ কোন্বূপে হউক খগুবাসী শ্রীনরহবি 

ইহার স্থল কথা! এই যে, লোচনদাস | সরকার ঠাকুরের শ্রাচরণ আশ্রয় করেন । 

মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্তচরিত ( কড়চা ) | নরহরি ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের মর্ষ্িভক্ত । 
স্কৃত ভীষায় লিখিত দেখিয়া সাধারণের | তিনি নাগরীভাবে গৌরভজন করিতেন । 

বৌধ-সৌকত্্যার্থ পাঁচালি ছন্দে প্রকাশ স্ৃতরাৎ তিনি লোচনকে সেই ভাবেই 



ভূমিকা 1৩/০ 
আপ শশা শো শশা পিসী পপ পাপ পি পপ প আসনটি 

উপদেশ প্রদান করেন। লোচন সরকার | যুবতী কলসী কক্ষে সেখানে ধাড়াইক়া 
ঠাকুরের নিকট উপদেশ গ্রহণপূর্ধবক | আছেন । তিনি তাহাকে মাত সম্বোধন 
গৌররসে মাতোয়ার! হইয়া! সংসারকাধ্য | করিয়! নিজের শ্বশুরবাটীর কথা জিজ্ঞাসা 
এককালে বিস্থৃত হইলেন । করিলেন । তখন সেই যুবতী অঙ্কুলি 

এ দিকে তাহার স্ত্রী ষুবতী হইয়া ূ নির্দেশ পূর্বক বলিলেন, আমাদের 

উঠিয়াছেন। বিবাহের পরে লোচন আব | বাড়ী” 

শ্বশুরালয়ে বান নাই, সৃতবাং তত্রস্থ সকলে | এই নবষুবতীটী লোচনের পত্বী। 
লোচনের জন্য মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। | লোচন শ্বশুরালয়ে পৌছিয়া এই সকল 

তাহারা অস্থসম্ধানে জানিলেন, লোচন ৷ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি 

শ্রীন্নরহরি সবকাৰ ঠাকুরের উপদেশে | বুঝিলেন যে, ঠাকুর নবহবির আশীর্বাদ 

গৌবরসে মাতোয়াবা হইয়া সংসার সুখে ! সফল হইয়াছে । তিনি শ্রীভগবানের 

জলাগুলি দিয়াছেন । এজন্য তাহারা | কুপা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। 

সরকাঁৰ ঠাকুবেব নিকটে যাইযা সমন্ত | লোচন এখনও গৌরভাবিনী । তিনি যে 
নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিষা নরহরি | পুরুষ সে অভিমান তাহার বিলুপ্ত হই- 
লোচনকে শ্বশুববাভী যাইতে আদেশ । যাছে। স্থতরাং তিনি স্বীয় স্ত্রীকে মাতৃ- 

করিলেন । লোচন অশ্রপূর্ণ লোৌচনে গুরু- | সম্বোধন করিয়। ছুঃখিত হইলেন না, বরং 
দেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, ঠাকুর, | অধিকতব আনন্দ লাভ করিয়া বারংবার 

আমার মনোবাঞ্চ। পূর্ণ হউক ।” নরহরি ! শ্রীনরহরির শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া প্রণাম 

লোচনকে আলিঙ্গনপূর্ববক একটু হাসিয়া | করিতে লাগিলেন । 

বলিলেন,-“লোচন, তুমি নির্ভয়ে গমন লোচন তাহার স্ত্রীকে বলিলেন যে, 

কর, শ্রীভগবান তোমার মনোবাঞ্চা পূর্ণ ৷ তাহার মনে টৈবাগ্যের উদয় হইয়াছে, 

করিবেন 1” ৃ সংসারধশ্দ করিতে ইচ্ছা নাই। ইহা! 
লোচন একাকী আমোদপুর কাকুটে | শুনিয়া স্ত্রী কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে 

গ্রামে গমন করিলেন । বিবাহের পরে বহু- : লাগিলেন। কিন্ত তখন লোচন নরহবির 

কাল শ্বশুরবাড়ী বান নাই, সুতরাং ৰ শক্তিতে শক্তিমান হইয্াছেন। তিনি 

গ্রামের কোন্ স্থানে শ্বশুরের গৃহ তাহা | স্বীয় পত্রীপ্রতি সেই শক্তি সঞ্চার কবিলেন। 

ভুলিয়া গিয়াছেন । লোচন গ্রামের মধ্যে ; উহাতে তীহাব ষুবতী ক্্রীর মনও নির্মল 

প্রবেশ করিয়া শ্বশুববাড়ীর কথা | হইয়া গেল। লোচন ভাধ্যাকে সম্বোখন 

কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন চিস্তা করি- ; করিয়া বলিলেন “তোমাকে আমি কখনও 
তেছেন, এই সময়ে দেখিলেন একটা নবীনা! । বিস্ৃত্ব হইব না, তুমি নিয়ত আমাক 

রি ৃ্ 

পাপ শপ পদ পিপি পাপী 



॥০ প্তরীপ্রীচৈতন্যমঙ্গল 

হদক্সকন্দবে বাস কবিবে। আবার ইচ্ছ। 
করিলে আমার সঙ্গলাভও করিতে পারিবে । 

তখন আমরা দুইজনে একত্র শ্রীগৌরাঙ্গের 
গুণগান করিয়া অপ্রাকৃত সখ লাভ 

করিব ।” 

লোচন শ্বশুরালয় হইতে শ্রীখণ্ডে 

আসিয়া শ্রীনরহবির চরণপ্রান্তে সমস্ত বৃত্তাস্ত 

নিবেদন করিলেন । ন্রৃহরিও সকল কথা 

শুনিয়া আনন্দে লোচনকে আলিঙ্গন 

করিলেন । 

ন্রহরি ঠাকুরের উপাসনার ছুইটা 

স্থান ছিল। একটি শ্রীথণ্ুস্থিত তাহার 

নিজ বাটাতে, অন্যটা বড়ভাঙ্গাব জঙ্গলে । 

বড়ভাঙ্গ। শ্রীথণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 

অর্ধক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত । বডভাঙ্গার 

ঠাকুরঘর ও আঙ্গিনার মীর্জনাদি কাধ্যে 
লোচন নিযুক্ত ছিলেন। নর্হবির 
জীবনের্ৰ সাধ ছিল যে শ্রীগৌরাঙ্গলীল। 

বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করেন, তাহা 

তাহার পদেই ব্যক্ত করিতেছে। যথ। পদ-_ 
“গৌরলীলা দরশনে, বাঞ্ছা কত হয় মনে, 

ভাষায় লিখিয়া সব রাখি ।” 

অন্যত্র ৷ 

“কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা! কেহ দেখি, 
প্রকাশ করয়ে কেহ লীলা! । 

নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, 
গ্রস্থগানে দরবিবে শিল। ॥” 

নবহব্ির এ সাধ বাসুদেব ঘোন্ন কতক 

পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন, যথা বাস্থ- 
ঘোষের পদ 2--- 

“শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামুত পানে । 

পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছ। কৈন্ মনে ॥ 

। সরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা । 
ব্রজে মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা ॥” 

এই সময়ে বুন্দাবনদাস ঠাকুরের 

শ্রীচৈতন্ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও 

তাহাতে নরহরির আশা মিটে নাই। 

যেহেতু তাহাতে নাগরীভাবে গৌরাঙ্গ- 
ভজনেব কথা বণিত হয় নাই । স্থতরাৎ 

লোচন দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিবেন এই 
প্রবল বাসনা তাহার মনে উদ্দিত হয়। 

লোচনও এই সমষে বডডাঙ্গ! থাকিয়া বট-' 

পত্রের উপর ঝাটার কাটি দিয়া পদ 

লিখিতে আরস্ত করেন। নরহবি এ সকল 
পদ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন 

তিনি বুঝিলেন লোচন দ্বারা তাহার 

চিরকালের আশা পূর্ণ হইবে । 

ঠাকুর নবহরির আদেশক্রমে লোচন 

স্বীয় বাসস্থান কো-গ্রামে গিয়া শ্রীচৈতন্ত- 

মঙ্গল গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। নরহবি 

তাহার শিশ্ককে নিজের কাছে শ্রীথ্ডে 

অথবা তাহার নিজ্জন ভজনকুষঠীর বডডাঙ্গায় 

থাকিয়! গ্রন্থ লিখিতে না দিয়া কো-গ্রামে 

কেন পাঠাইলেন, এই সম্বন্ধে নানা জনে নানা 

কথা বলিয়া থাকেন । কাহারও মতে নিজ্জন 

স্থানে থাকিয়া গ্রন্থ লিখিবার সুবিধা হইবে 

বলিয়াই লোচনকে তীহার শ্বীক্গ্রামে 
পাঠাইবার প্রধান কারণ। কিন্তু বড়- 



ভুমিকা! 
শশািগ আক -ম্পিশশীশ 

ভাঙ্গার জঙ্গল অপেক্ষা কো-গ্রাম যে অধিক 

নিজ্জনস্থান নহে তাহা স্বীকার করিতেই 

হইবে । আছাদের মনে হয়, নরহরি 
নিজে নাগরীভাবে গৌরভজন করিতেন । 

তিনি জানিতেন যে অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের 

সঙ্গ ব্যতীত মধুর রসের পুসাধন হয় না। 
অবশ্ঠ লোচনকে নিজের কাছে বাখিয়া 

গ্রন্থ লেখাইতে পাবিলে সম্ভবতঃ স্থবিধা 

হইত । কিন্তু একে ত সবকার ঠাকুর 

প্রায় সর্বদাই ভজন সাধনে নিমগ্ন থাকিতেন, 

তাহার পর তিনি অবশ্ঠ জানিতেন লেখককে 

স্বাধীন ভাবে রচনা করিতে না দিলে 

ভাব ও ভাষা প্রস্ফুটিত হয না। বিশেষতঃ 

নরহরি বুঝিয়াছিলেন লোচনেব সহপশ্মিণী 
প্রকৃতই তদগতপ্রাণা হইয়াছেন, এবং 

লোচনেবও এপ পত্বীর প্রতি আকর্ষণ 

অতি স্বাভাবিক। কাজেই ত্াহাব স্ত্রী | 
যায় মর্দ্ি সঙ্গিনীর প্রভাবে লোচনেৰ । 

বুচনা যে সবস ও মন্মম্পশী হইবে তাহা 

বুঝিয়াই সবকার ঠাকুর তাহার প্রিষ 

শিষ্কের অভাবজনিত ক্লেশ 

কবিয়াত লোচনকে তাহার স্বীয় 

বাসস্থান কো-গ্রামে ঘাইতে অনুমতি 

দিয়াছিলেন। 

শুনা যায় লোচন তাহাব বাডীর নিকট 

এক্টী কুলতলায় একখানি পাথবের উপবে 

বসিয়া তেডেটেব পাতাষ শ্রীচৈতন্তমঙ্গল 
গ্রস্থ লিখিতে আবস্ত করেন । 

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচর্ণ ও বন্দনা 

শেষ করিয়া লোচন গ্রস্থ আরম্ভ করিলেন, 

পি 

৬ 

াপপ্পাশীসিস শী শেপার পা পিপি 

স্বীকার 

॥/০ 

এবং প্রথমেই আপন স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া 

নিক্ললিখিত পদটা রচনা করিলেন £-- 

“আমার প্রাণ ভাধ্যা 

নিবেদ্দো নিবেদৌ নিজ কথা । 

আশীর্বাদ মাগো যত যত মহাভাগ 

তবে গাব গোরাগ্ণ গীঁথা ॥” 

তাহাদের উভয়ে কিদপ গাঢ গ্রীতি 

ছিল তাহ এই পদটাতেই প্রকাশ । লোচন 
স্্ীকে এত ভাল বাসিতেন যে তাহার 

অন্থমৃতি লইয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ 
করেন । লোচন প্রাণের ভাধ্যাকে 

সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহাৰ 

চৈতন্যম্ঙ্গল গ্রন্থ এইবপ প্রাণস্পর্শী ভাব ও 

ভাষাষ বচন। কবিতে পারিয়াছিলেন এবং 

ভক্তমণ্ডলীর নিকট ইহা অগ্যাপিও অতি 

উচ্চস্থান লাভ কবিয়া আসিতেছে । 

এই গ্রন্থ বিষষে যে সকল কিংবদস্তী 
প্রচলিত আছে তাহা এখানে বিবৃত 

করিতেছি । লোচন গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়! 

নবহবিকে উহ দেখিতে দেন। গ্রন্থ পাঠ 

কবিষা নর্হবি দেখিলেন যে ইহাতে 

শ্রীনিত্যানন্দের নামগন্ধও নাই (১)। 

লোচন নরহবি-চরণে যেরূপ আত্ম-সমর্পণ 

কবিষাছিলেন, শ্রীবন্দাবন দাসও সেইরূপ 

শ্রীনিত্যানন্দ-চবণে আত্মসমর্পণ করিয়া 

(১) এই কিংবান্তী কতদুর সত্য বলা বাক্স 
না। আমাদের সংগৃহীত শ্রীচৈতন্তমঙ্গলের শুত্রে- 

থণ্ডের শেষভাগে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা হুন্দবরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে । বখাঁ_শৃত্রথ্ড-৬৩ প্রশ্াঠ। 



॥৮/০ শ্রীঞ্ীচৈতন্ফমঙ্গল 
শিপ পদ দিতি পি পিট সপ পিপিপি | পি লাগি পপি পিওর 

ছিলেন । বৃন্দাবন 'দাসের মনে এইক্ষপ ূ এবং তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া গ্রন্থ দেখিতে 

বিশ্বাস জন্মে যে নরহরি ঠাকুর শ্রীনিত্যা- 1 জেননা। 

নন্দ প্রভুকে যথেষ্ট সম্মান করেন না। এই ; লোচন এই সকল কারণে বৃন্দাবন 
নিমিত্ত তিনি ক্ষুব্ধ হুইয়া তাহার “চৈতন্য দাসের উপর বিরক্ত ছিলেন ; এবং বৃন্দা- 

ভাগবতে” নরহরির নাম উল্লেখ করেন নাই | বনদাস নরহবিকে যে দুঃখ দিয়াছেন 

কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীগদাধরকে বাদ । তাহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্তই তিনি 
দ্রিলে যেরূপ অঙ্গ ভঙ্গ হয়, সেইরূপ নর- বুন্দাবনদাসের ঠাকুর নিত্যানন্দকে 

হরিকে বাদ দিলেও লীলা অসম্পূর্ণ থাকে । | “ঠচতন্যমঙ্গলে” স্থান দিলেন না। 
তাই নরহরির নাম একেবারে বাদ না দিয়া ' ইহাতে নরহরি বিরক্ত হইয়া লোচনকে 
তিনি যে শ্রীপ্রভুর চামর ঢুলাইতেন তাহা । অনেক ভত্পন করিলেন এবং বলিলেন,_ 
এই ভাবে উল্লেথ করিয়া বৃন্দাবন দাস ৷ "যখন তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে উপেক্ষা 
শ্রীচৈতন্ভাগবতে লিখিয়াছেন কোন ; করিয়াছ তখন আমাকেও উপেক্ষা 
কোন ভাগ্যবান চামর ঢুলায়।” করিয়াছ।” লোচন ইহা অবণ করিয়া 

আরও একটী কিংবদস্তী আছে ষে, | আপনাকে অপরাধী মনে করিলেন, এবং 

যখন নরহরি “চৈতন্যভাগবত” গ্রন্থ দর্শন ; বড়ডাঙ্গার জঙ্গলে প্রবেশপুর্বক অনাহাবে 

কবিবার জন্ বুন্দাবনদাস ঠাকুরের স্থানে ূ পড়িয়া থাকিলেন। 
গমন করেন তখন তাহার পাছুকা একজন সরকার ঠাকুরের একটী নিয়ম ছিল 
বৈষ্ণবশিষ্ত বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন ূ তিনি ও তাহার কয়েকজন শিষ্য প্রতিদিন 

দেখিয়। বৃন্দাবন দাসঠাকুর বিরক্ত হন, | ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। ভিক্ষা 

রর 1 দ্বারা যে চাউল অজ্জন হইত তাহাতে 

ূ 
ৃ 

ূ 
ৰ 

' 
ূ 

[ 

পপসপপ পিপপপিপিসপি  পিশি শী 

নিজ জার সহ | শ্ীগৌবাঙ্গের ভোগ দিয় এ প্রসাদান 

ব্রাহ্মণের কুলে খুগরধর্্দ অনুরূপ । আগন্তক বৈষ্ণবদিগকে গ্রহণ করাইতেন 

নিত্যানন্দকন্দ নাম সহজন্বরূপ ॥ । এবং নবহবি সকলেব শেষে প্রসাদ 

এক অংশে যাহার সহত্রফণ! ধরে । | পাইতেন। ঘে পধ্যস্ত কোন বৈষ্ব 
এক ফণে অহী ধরে স্ষ্টি রাখিবারে ॥ | অনাহাবে থাঁকিতভেন সে পধ্যস্ত তিনি 

টা রজঃদৃিকরী ূ ' প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। 
টররব্নপিরাঞজগ যে দিন নরহবি লোচনকে তিরস্কার 

সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যামন্দ নুচরিত । ননদ রি লি তর রামাহগাে 

পৃথিবী জনম লৈল! পরম হরিষে €” | করাইয়া সন্ধ্যার পরে নিজে প্রসার্দ গ্রহণ 
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করেন । আহারান্তে নরহরি হঠাৎ শুনিতে | হাত ছাড়াইতে না পারিয়া গ্রন্থখানি 
পাইলেন যেন শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে বলিতে- | একবার উল্টাইয়! পাণ্টাইয়া দেখিবার 
ছেন,_ নরহরি,-মাজি তুমি কি করিলে? | মনস্থ করিলেন । কিন্তু গ্রস্থথানি খুলিবামান্র 
বৈষ্ণব উপবাসী থাকিতে আহার করিলে ?” 1 উপরের উদ্ধত দুইটী চরণ তাহার চক্ষে 
নরহরি চমকিয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত | পড়িল। তিনি নিজ প্রভুর এইরূপ 
উৎকণ্ঠার সহিত অনুসন্ধান করিয়! জানিলেন : মাহাত্ম্য বর্ণন দেখিয়। আনন্দে বিহ্বল 
যে, উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণবই প্রসাদ গ্রহণ | হইলেন, এবং লোচনকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করিয়াছেন। ইহাতেও স্ুস্থির হইতে না | পূর্বক বলিলেন,_“লোচন, তুমি আমা 
পারিয়া বড়ডাঙ্গার জঙ্গলে তল্লাস আরস্ত | অপেক্ষাও শ্রীনিত্যানন্দতত্ব উত্তমরূপে 
হইল। কিছুক্ষণ পরে দূর হইতে দেখেন বুঝিয়াছ। কারণ আমি তাহাকে শ্রাগৌর 
যে এক ব্যক্তি মুমূর্ু অবস্থায় একটা নিভৃত | হইতে প্ুথক বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু তুমি 
স্থানে পড়িয়। আছেন। নিকটে যাইয়া তাহা ন। কবিষা গৌব-নিতাই অভিন্ন 

লোচনকে চিনিতে পারিলেন। তাহার ৃ কলেবর বলিয়া বর্ন করিয়াছ। অতএব 

| 
এই অবস্থা দর্শন করিয়। নরহরির হৃদয় । তোমার গ্রন্থের নামই শ্রিচৈতন্কামঙ্গল” 

বিগলিত হইল । তখন তীহাকে হৃদয়ে ; হওয়। উচিত, আব আমার গ্রন্থ ভ্রীচৈতন্য- 

ধারণপূর্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ভাগবত” নামে অভিহিত হউক |” 
এবং পরে গৃহে আনিয়া সুস্থ করিলেন । 

উপবিউক্ত ঘটনার পরই নিমের চবণ 
ঘখন এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় তখন 

বুন্দাবন দাসের শ্রচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ বৈষ্ঞব- 
তুটা বচন! করিয়া লোচন তীাহান শ্রীগ্রন্থে রান ভীত পাবি কই 

সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন ৯ পড়িযাছে। এমন কি, ইভাঁর শৌরভ 

দির রাজ যার সে! শ্রীবুন্দাবনধামে  শ্রীগোস্বামিপাদ্ধিগের 

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দে। বোহিণীর স্থত ॥” | নিকট ২ পধ্যস্তও পৌছিয়াছে। রুষ্ণদাস 

তখন নরহরি সন্তষ্ট হইয়। শ্রীচৈতন্য- | কবিরাজ এই নিমিত্ত তাহার শ্ীচৈতন্- 

মঙ্গল গ্রন্থ প্রচারের অনুমতি প্রকাশ ' চরিতামতে শ্রীবুন্দাবন দাসের গ্রন্থকে 

করিলেন। সরকার ঠাকুরের আজ্ঞাক্রমে । “শ্রীচৈতন্তমঙ্গল” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

লোচনদাস তাহার গ্রন্থ প্রচারাথে শ্রীবৃন্দাবনা এই অবধি লোচনের নিকট বৃন্দাবনের 
দাস ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ করিতে ! কৃতজ্ঞতার আর সীমা রহিল না, কারণ 

তাহার বাটাতে গমন করেন । প্রথমে লোচন তাহার সর্ধন্ধন নিতাইচান্মকে 

শ্ীধন্দাবনদাস লোশ্নের গ্রন্থ পাঠ করিতে পৌনে অভিন্ন-কলেবর দ্ধপে বর্ণন 

সম্মত হইলেন না। কিন্তু গ্রন্থকারের করিয়াছেন। তিনি তখনই একখানি 



৮৬ 

ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিলেন । 

পিখিত হইল, বৃন্দাবনদাস ০ 
পরপ্বর্যলীলা এবং লোচনদাস প্রভৃব 
'মাধুধ্যলীলা” বর্ণন করিয়াছেন, অতএব 
শ্বৃন্বাবন দাসের গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবত: ও লোচনের গ্রন্থেব নাম শ্রীচৈতন্- 

মঙ্গল” হওয়া উচিত । এই ব্যবস্থাপত্র 

সমস্ত বৈষ্ণবসমাজে প্রচারিত হইল । 
শীধুন্দাবনের এই অদ্ভুত উদারতা দেখিযা 

বৈষৰবজগৎ একেবারে মোহিত হইয়া 

গেলেন। 

কথ! এই, উভয় গ্রস্থই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল? 
বলিয়। প্রচারিত হইলে ইহাতে গণ্ডগোল 

সম্ভাবনা বোধ করিয়া উভয় গ্রন্থকর্তী, 

অন্ঠান্ত বৈষ্ণব মহোদয়দিগের পরামর্শ 

লইয়া, একখানি গ্রন্থের নাম পরিবর্তন 
কর! সাব্যস্ত করিলেন। কোন বেষ্ণব 

বলিলেন, শ্রুবুন্দাবন দাসঠাকুর শ্রীব্যাস- 
দেবের অবতার, অতএব তাহার গ্রন্থ 

শ্রিভাগবত' বলিয়া অভিহিত হওয়। 
কর্তব্য | শ্রীবৃন্দাবনদাস কৃতার্থ হইয়া 
তাহাই স্বীকার করিলেন । 

এখন রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙজের খেলা 
দেখুন। যখন নরহরি বৃন্দাবনদাসের 
চৈতগ্কমঙল দেখিবার জন্য তাহার বাটীতে 

গমন করেন, তখন তিনি যদি এ গ্রন্থ 

রহরিকে দেখাইতেন, তাহা হইলে 
হয়ত নরহরি সন্ত হইতেন, এবং 
জেউনকে গ্রন্থ লিখিতে আদেশ করিতেন 

নাঃ কিন্ত বৃন্দাবনদাস নরহুরির প্রতি 

শ্ীত্রীচৈতন্যমজল 

তাহাতে | উর করায় ৮০৪ লোচনের 

সপ্সিপরী 

দ্বারা আর একখানি পুস্তক লেখাইলেন। 

যেই এ গ্রন্থ সমাপ্ত হইল, অমনি বুন্দাবন 
ও নরহরিতে প্রীতি সংস্থাপন হইল। 
মহাপ্রভুর এই ভঙ্গিতে জগতের জীব 

“€চতন্যমঙ্গলরূপঃ মহানিধি পাইলেন । 

এই সময়ে লোচনের গ্রস্থপাঠ করিয়া 

বুন্দাবনের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত 
হয়। লোচনেব্ গ্রস্থে এইরূপ বণিত আছে 

যে, প্রভু সন্ধযাসের পূর্বরাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া 
দেবীকে ভূবন-মোহিনী রূপে সাজাইয়া 
এবং তাহাকে শেষ আলিঙ্গন গ্রদানপূর্ববক 

গৃহত্যাগ কবেন। বুন্দাবনদাস এই ঘটন। 
অবগত ছিলেন না, স্থৃতরাৎ শ্রীচৈতন্ত- 

ভাগবতে উহার উল্লেখ নাই । লোচনেব 

এই বর্ণনা দেখিয়া বুন্দাবন সন্দিপ্ধ-চিত্তে 

তাহার মাতা নারায়ণী দেবীর নিকটে 

জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, 

লোচনের একটি কথাও অত্যুক্তি নহে, 

কাবণ এ বাত্রিতে তিনি প্রভুর বাটিতে 

ছিলেন । 

যখন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয় তখন 

শ্রীবিষুঃপ্রিয়া দেবী এই ধবাধামে ছিলেন। 

গ্রন্থ প্রচারে দেবীর অন্থমতি নিতান্ত 

গ্রযোজন বলিয়া তাহাব নিকটে এই গ্রস্ত 

প্রেরিত হইল । গ্রন্থের সঙ্গে লোচন 

একখানি পত্রও শ্রীমতীকে প্রদ্দান করিলেন । 

পত্রে অন্তান্ত কথার মধ্যে এইক্ধপ লিখিত 
ছিল, "মা গ্রন্থে আপনার সম্বন্ধে কতক 
কতক বর্ণন করিয়াছি । কিন্তু একটা বিষয় 
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অতি গুহা বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি ূ শ্রীরাধিকা একদিন রুষ-সম্ভোগ-চিহ্ন 

নাই, সেজন্য আমি অত্যন্ত মনোবেদন। ূ গোপন করিতে গিয়া শাশুড়ীর নিকট ছল 

পাইয়াছি। বিবাহ কুরিয়া প্রভূ ,'যখন ; প্রকাশ করিয়াছিলেন । লোচন্দাস তাহা 
আপনাকে বাসর ঘরে লইয়া যান, তখন : গীতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন £_ 

আপনার পায়ের অস্গুলীতে উছ্োট লাগিয়া- | বথা গীত। 
ছিল, এবং অল্প রক্তপাতও হয । এইজন্য ূ “সাঝ দিলাম, শল্তে দিলাম, 
আপনি অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন দেখিয়া : গোআলে দিলাম বাতি । 

প্রভূ পদাঙ্গুষ্ট দ্বার ক্ষতস্থান টিপিয়া ধরিলেন। | তোমার ঘরের, চোর! বাছুর, 
ইহাতে আপনার সমস্ত ছুঃখ তখনই বুকে মার্লেো! লাখি ॥ 
দূরীভূত হইল । কিন্তু শুভবিবাহের বাত্রে | বুক বুক, বলে); আমি, 
এরূপ তুর্থটন! সংঘটিত হওয়ায় আপনি পড়ল্যাম ক্ষিতিতলে । 

মনঃক্রেশে স্পন্দহীন হইয়া! পড়িলেন । প্রভূ! এমন কেহ, বেখিত নাই থে 
তখন আপনাকে অভয় দান করিয়া এবং হাথে ধরি তোলে ॥ 
আনন্দ-সাগরে ভাসাইতে ভাসাইতে বাসর- ! লোচন বলে, ওলো। দি, 
ঘরে লইয়া গেলেন ।” আমি তখন কোথা । 

্রীপ্রিয়াজী জানিতেন, জগতে আর কাহারও ঠাকুবক লোচনদীন গৌর-রসেয়ও 
জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। লোচনের | অনেক পদ রচনা করেন। সে সকল পদ 

পত্র পাঠে শ্রীমতী স্তস্তিতা হইলেন । ; নাগরী-ভাবে গৌরভজনের উপযোগী । এই 
তিনি বলিয়া পাঠাইলেন ষে, যখন এই | পদগুলি “লোচনের ধামালী” বলিয়া খ্যাতি 
গুহ্ ঘটনা লোচন জানিতে পাবিয়াছেন, | লীভ করে। এই “ধামালী”গুলি পরিশিষ্ট 
তখন প্রভূ কর্তৃক আবিষ্ট হইয়াই যে তিনি ; দেওয়া হইল । তাহার একটা পদ এই ২_ 

| 

এই ঘটনাটী কেবল মাত্র শ্রীপ্রভূ ও শাশুড়ী ভূলাইতে তুমি এত জান কথা ॥” 

এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ | “শুন শুন সই, আর কিছু কই, 
নাই। এইরূপে শ্রীমতীব সম্মতি পাইয়া; গৌরাঙ্গ মানুষ নয় । 
লোচনের গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে মহাসমাদবে র ভুবন মাঝারে, শচীর কুমাবে, 
গৃহীত হইল | উপমা কিসে বা হয় ॥ 

লোচনদাস স্বভাব কবি এবং অত্যন্ত | ছাড়িতে না পারি, ষে অবধি হেঁবি, 
হাশ্তরূস-প্রিয় ছিলেন । তাহার একটী গৌরাজ বদন-চান্দ। 
হাস্য রসাত্মক কবিতার নমুনা পাঠকগণেব | সে রূপসায়রে, নয়ন ভুবি, 
পাঠের নিষিত্ত নিক্বে প্রদত্ত হইল | লাগিল পীরিতি ফান্দ ॥ 
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দ্বাটে মাঠে যাই, হেরি গো সদাই, | ছেন। প্রেম ও ভক্তি সাধনে শ্রীভগ- 

পপ পপ 

কনক-কেশর গোরা । বানকে পাওয়া যায়। প্রেম ও ভক্তি যে 

কুলের বিচার, ধরম আচার, | পৃথক্ বস্ত তাহা 'শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত' 

সকলি করিল ছাডা ॥ ূ গ্রন্থকার পরিফ্ষাররূপে বর্ণন করিয়াছেন । 

থাকি গরু মাঝে, হেরিগো নযনে, ! তিনি দেখাইয়াছেন ষে, প্র জীবকে 

বয়ান পড়িছে মনে । প্রথমে ভক্তি শিক্ষা দিয়া পরে প্রেম শিক্ষা 

নিবারিতে চাই, নহে নিবারণ, | দিতে লাগিলেন । সেইবপ শ্রীবুন্দাবনদাস 

বিকল কবিল প্রাণে ॥ শ্্রীগৌরাঙ্গকে মহাপ্রভু, ঠাকুর, স্বামী 

গৌরাজ চান্দের, নিছনি লইয়া, | ইত্যাদি বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত 

সকলি ছাড়িয়া দিব । শ্রীলোচনের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ__ প্রভূ, 

লোচনের মনে, হয় বাতি দিনে, । গোরা, গোরাটাদ, কান্ত, নাগব ইত্যাদি । 

হিয়ার মাঝারে থোব ॥” যেকূপ গোস্বামিগণ জীবকে প্রেমভজন শিক্ষ! 

আর একটা পদ এই £-- দিবাব নিমিত্ত "শ্রীবাধাকষ্ণলীলা” বর্ণন 

“হুলুদ্ বাটাতে গৌরী বসিল ঘতনে । করিয়াছেন, শ্ীলোচনও সেইৰপ প্রেমভঙ্গন 

হলুধ বরণ. গোরাটাদ পডে গেল মনে ॥  শিক্ষার্থে 'শ্রীগৌব-বিষুপ্রিয়া-লীল।” বর্ণন। 

উঠিল গৌরাঙ্গ-ঢেউ সম্বর না কবে। | কবিয়াছেন। 

লোবেতে ভিজিল, বাট| গেল ছারে খারে ॥ লোচনদান রুত “ছুল্প ভসাব” নামক 

চাদ্ নচে সুষ্য নাচে আর নাচে তার|। ; আর একখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। 

পাতালে বাস্থকি নাচে বলে গোর! গোরা ॥ | কিন্ত এ গ্রন্থখানি অনেক বৈষ্ণবের মতে 

লোচন বলে এ গৌরাঙ্গ কোথা বা! আছিল ॥ | লোচনের নহে । 

কত কুলবতীর মন কৌছোডে গুঁজিল ॥” ইনি পঞ্চদশ শত শকাব্ধার মধ্যভাগে 

পূর্ব্বে বলিম়্াছি ঘে লোচনদাস | বর্তমান থাকিয়! গ্রস্থাদি রচন1 করিয়ছিলেন 

শ্রগৌরাঙ্গের মাধুয্যলীল1 বর্ণন করিয়া- ) ইহাই সর্ধ্ববাদিসন্মত। 

শ্বীমুণালকাস্তি ঘোষ 



শরীপ্রীকষ্ণচৈতন্যচন্দো জয়তি 

শ্রীশ্রীচৈতন্যমল 

ূত্রখও 

ভক্তিপ্রেমমহার্ধরভ্ুনিকরত্যাগেন সন্তোষয়ন্ 

ভক্তান্ তক্তজনাতিনিষ্কৃতিবিধো পূর্ণাবতীর্ণ; কলৌ। 
পাষগ্ডান্ পরিচূ্ণ়্ন্ ত্রিজগতাং হস্কারবন্রাঙ্কুরৈঃ 

্রীমন্ামিশিরোমণির্বিজয়তাং চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ ॥১ 
নিগমকল্পতরোর্গীলিতং ফলং শুকমুখাদমূৃতদ্রবসংযুতম্। 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুছরহো রসিকা ভৰি ভাবুকাঃ ॥২। 

পঠমপ্জুরী রাগ। | অবিদিত ত্রিজগতে গৌরবর্ণ বাণীনাথে, 
নমো নমো বন্দো, দেব গণেশ্বর, ! অদতৃত অপরূপ কথা ॥ 

বিদ্ববিনাশ মহাশয় । কাকু করৌ দেবগণে, আর যত গুরুজনে, 

একরন্ত মহাকায়, র্বাকাধধো সহায়, বিদ্ব কেহৌ না করিহ ইথি। 

জয় জয় পার্বধতীতনয় ॥ ৷ নাচাউ সম্পদ-বর, মুগ্চি অতি পামর, 

হরগৌরা বন্দে মাথে, জুড়িয়! যুগলহাথে, | শির্ষিদ্বে সম্পূর্ণ ইউ পুথি। 
চরণে পড়িয়া করে] সেবা । বিষ্ণকত বন্দে! আগে, আর যত মহাভাগে 

ত্রিজগতে এক কর্তা, বিষুভক্তি-বর-দীতী, 
সবে মাত্র এই দেবী দেবা । 

সরম্বতী বন্দে] মুণ্ডে কেলি কর মোর তুণডে, 
কহে! গৌরহবি-গ্ণগাথা। 

সর্ববজীবে এক দয়া, বিশেষ আরতি পাঁঞ্া, 

যার গুণে পৃথিবী পবিজ্র। 

। ত্রিতৃবনে মঙ্গল-চরিত্র ॥ 
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মু অতি অভাজন, না বুঝে ভাহিন-বাম, 

আকাশ ধরতে চাঙ বাহে*। 

অন্ধে দিব্যরত্ব বাছে, পর্বত ন! দেখো কাছে, 

না জানি কি পরিণামে হয়ে ॥ 

সবে এক ভরসা আছে, প্রভু কাহে! নাহি বাছে, 

গুণ গায় উত্তম অধম। 

সর্ধজীবে এক দয়া, সভে পায় পদ-ছায়া, 

অধিকারী নাহিক নিয়ম ॥ 

যে পুন বৈষ্বজন, তার কথা কহি শুন, 
অকারণে দয! সর্বলোকে । 

পর লাগি জীবন, পর লাগি ভূষণ, 
পর-উপকারে মানে স্থথে ॥ 

ঠাকুর শ্রীনরহরি- দাস প্রাণ অধিকারী, 

ধার পদ্-প্রতিআশে আশ । 

অধমেহ নাধ করে, গৌর-গুণ গাইবারে, 
ভরসা এ লোচন দাস ॥ 

তার পদ-পরসাদে, গাইব অনবসাদে, 
এই মোর ভরসা-অস্তর 

সে দুখানি চরণ, ইষ্ট-সিদ্ধি কারণ, 

হাদয়ে থুইব নিরন্তর ॥ 

কেদার মহারাগ। 

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্ৰ । 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

জয় নর্হবি-গদাধর-গ্রাণনাথ | 

কপ! করি কর প্র শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 

ককুণা-ভরল সব হেম-গোরা-গা। 

বন্দিয়া গাইব সে শীতল রি পা। 
শেন সি শা পক 

* বাহে-বাহ দ্বারা। 

সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে । 

সপ াাপিশীস্পী পপি শেপ পাপা পপ্পপা সপ পপ 

প্রীপ্রীচৈতন্তমঙ্গল 
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ও পদ-শীতল-বা” লাগ্ড কলেবরে ॥ 

শচীর দুলাল প্রভূ করে৷ পরণাম। 

তিলেক করুণা-দিঠে কর অবধান | 

অদ্বৈত-আচাধ্য-গোপাঞ্চি দেবশিরোমণি | 

ধার পদ-পরসাদে ধন্য এ ধরণী ॥ 

বন্দিয়। গাইব মে সীতার প্রাণনাথ। 

করুন! ক্রহ প্রভু করে। জোড়হাথ | 

অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধৃত। 

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দে! রোহিণীক পুত | 

গৌর-গুণ-গরবে গর্গর মাতোয়ার। 
বন্দিা গ।ইব শ্রীচরণ তাহার | 

মিশ্র পুরন্দর বন্দো_বিশ্বস্তরের পিতা । 

আই ঠাকুরাণী বন্দে? ঠাকুরের মাতা ॥ 

পুগ্ুরীকবিদ্যানিধি বন্দিব সানন্দে । 

যার লাগি মহীপ্রভূ ফুকারিযা কান্দে ॥ 

লক্ষমীঠাকুরাণী বন্দে। বিদিত সংসারে । 

প্রভুর বিরহসর্প দংশিল ধাহারে ॥ 

নবদ্ীপমহী বন্দে? বিকুপ্রিয়া মা । 
যার অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙ্গা পা । 
পণ্ডিতগোসাঞ্জি সে বন্দিব একমনে । 

ঈশ্বর-মাধব-পুরীর বন্দিয়! চরণে ॥ 

গোসাঞ্ি গোবিন্দ বন্দে! আর বক্রেখর | 

গৌরপদ-কমলে যে মত্তমধুকর ॥ 
পুরী সে পরমানন্দ আর বিষ্পুরী | 
গদাধরদাস যে বন্দিব শিরোপরি ॥ 

গুপ্ত বেজা* বন্দিৰ হরিষ-মনোরথে। 
গোরাগুণ গাড--যদি দয়া কর চিতে ॥ 

শপ শশী শিশীশাাটািটটিীটাী শা িশিীপজপীপপিশিি নিট শসা পশাশািশীসীশীপাািশপাশিপীশীসিশোশপীস্প্াশীপাস্পিটাপিপী পিপলস 

পাচ পপ পপর সত উপ 
তের 

রি 

সবেজ1--€ৈদ্য। 



অত্রেখও্ড ৩ 

শ্রীবাসঠাকুর বনে1 আর হরিদাস | ধার নাম নাহি করি ভ্রমেতে বন্দনা । 

বাস্থ দত্ত মুকুন্দ চরণে করে] আশ ॥ শত পরণাম করে? অপরাধম।জ্ঞনা ॥ 

বায় রামানন্দ বন্দে? পিন্বিতের ঘর । পৃথিবীর ভকত বন্দে অন্তরীক্ষচারী | 

পণ্ডিত জগদানন্দ বন্দে নিরন্তর ॥ 

রূপ-সনাতন বন্দে] পণ্ডিত দামোদর। 

রাঘবপণ্ডিত বন্দে প্রণতি বিস্তর ॥ 

শ্রীবামন্ুন্দর গৌরদাঁস আদি যত । 

নিত্যানন্দসঙ্গী বন্দে যতেক ভকত ॥ 
কুলের দেবতা বন্দে” শ্রীইষ্টদেবতা । 

ইহলোঁকে পরলোকে সেই সে রক্ষিতা ॥ 

তাঁ-বহি নাহিক কেহ তিন লোকে বন্ধু। 

শ্ীনরহরিদাস বন্দে? গোবা-প্রেমসিন্ধা 

গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাস্থ ঘোষ আর। 

ভমে পড়ি কর জোডি করো] নমক্কারু ॥ 

শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে | 

জগত মোহিত যার ভাগবতগীতে ॥ 

বন্দনা গাইতে ভাই হবে অন্ুক্ষণ | 

ঘরের ঠাকুর বন্দ শ্রীর্ঘুনন্দন । 

সকল মহাস্ত-প্রিষ শ্রীবঘুনন্দন | 
প্রভু ধারে আগে দিলা মাল্য চন্দন ॥ 

শ্রীমৃত্তিবে যে ব1 জন লাড় খাওয়াইল । 

তাহারে মনুয্য-বুদ্ধি কেহ না করিল ॥ 
তার পিতা বন্দিব যে শ্রীমুকুন্দ দাস। 
চৈতন্য-সন্মত-পথে নিশ্মল বিশ্বাস ॥ 

কারো নাম জানি কারো নাম নাহি জানি । 

সভারে বন্দিব সভে মোর শিরোমণি ॥ 

মহাস্ত বন্দিব আগে মহান্তের জন। 

একু ঠাঞ্ছি বন্দি গাব সভার চরণ ॥ 
আগ পাছু বিচার না কর কেহ মনে । 

আখর অন্ভরোধে গ্রন্থ, নাহি হয় ক্রমে | 

সভার চরণে একে একে ন্মন্ধরি ॥ 

গোরা-গুণ গাঙ মোর এই প্রতিআশ | 

কহয়ে লোচন, প্রভ্ পূর মোর আশ ॥ 

বরাড়ী রাগ । দিশা । 

আমার প্রাণভায়যা ভায়া আরে হয়। 

নিবের্দো নিবেদো নিজ কথা বে আরে হয় ॥ 

মৃচ্ছা ॥ কিরে কি আরে কি ওরে প্রাণ হয়। 

আগে আশীর্বাদ মাগো, যত যত মহাভাগ, 

তবে সে গাইব গুণগাথা। আরে রে হয়॥ 

মৌ ছার অধমাধম কি জারন্ন ! মো! তত্ব। 

গোরা-গুণ-চরিত্রের কি জানো মহত্ব ॥ 

না জানিঞ। প্রলাপ করিয়া কিবা কাজ । 

উত্তম জনের ঠাই ঠেকিলে হয় লাজ ॥ 

অধিকারী নহে! তবু করে পরমাদ । 
গোবাগুণমাধুরীতে বড় লাগে সাধ ॥ 
মুবারি গুপত বেজ! বৈসে নবদ্বীপে । 

নিরন্তর থাকে গোরাঠাদের সমীপে ॥ 

তাহার মহিমা কে বা পারয়ে কহিতে । 

'হনৃমান” বলি যশ খ্যাতি পৃথিবীতে ॥ 
সমুদ্র লক্বিয়া যে বা লঙ্কাপুরী দহে। 
সীতার বার্ত৷ উদ্ধাবিয়া শ্রীবামেরে কহে ॥ 

বিশল্যকব্ণী আনি লক্ষণে জীয়ায়। 
সেই সে মুরারি ওপ্ত বসে নদীয়ায় ॥ 
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শালি 

সর্ব তত্ব জানে সে প্রভুর অস্তরীণ | 

গৌর-পদারবিন্দে ভকত প্রবীণ ॥ 

জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যে যে কৈল। 

আদ্যোপাস্তে যত যত প্রেম প্রচারিল ॥ 

দামোদরপপ্ডিত সব পুছিল তাহারে । 

আদ্যোপান্ত বত কথা কহিল প্রকারে ॥ 

শ্লোকছন্দে হৈল পুথি “গৌরাঙ্গচরিত? | 
দামোদর-সংবাদ মুরাবিমুখোদিত ॥ 

শুনিঞ্। আমার মনে বাঁড়িল পিরিত । 

পাচালী-প্রবন্ধে কহে! গৌরাক্গচরিত ॥ 
অধিকারী নহো তবু কহো এই দোষে । 
অবজ্ঞ। না কর কেহে না করিহ রোষে ॥ 

অমৃত দেখিয়! কার নাহি লাগে সাধে । 

অজ্ঞান-বাঁলক-ইচ্ছ1! আকাশের চাদে ॥ 

গোরাগুণ গাইতে এছন মোর সাধ । 

এছন সময়ে মাগো বৈষ্ণব-প্রসাদ ॥ 

বৈষ্ণব চরণে মুখ্ডি করো পরণাম । 
গোৌবাগুণ গাঙ মোর এই হিয়াকাম ॥ 

আমার ঠাকুর শ্রানরহবি দাস। 

এই ভরসায় কহে এ লোচনদাস ॥ 
সি 

মারহাটি 'রাগ । দিশা] । 

হবি রাম রাম মোর গোরাচান্দ নারে হএ ॥প্ 

প্রথমে কহিব কথা অপূর্ব কথন। 
আচাধ্যগোসাঞ্ি কৈল! গর্তের বন্দন ॥ 

পৃথিবী জনম লৈলা ভ্রিজগতনাথ । 
সাঙ্গোপাঙ্গ যত যত পারিষদ সাথ ॥ 

পিতামাতা বালক লালিল যেনমতে | 

অন্পপ্রাশনে নাম থুইল হরযিতে ॥ 

০০ স্পসপোপাশাসপী পা, | পপি পপ শাসিত পচ সা সিট পপ পাপ পপ পপ প্াসপপদ শাল পপ | পপ কী সস » পিসী 
শক 

বাল্যচরিত্র-কথা কহিব বিধান | 

শৃন্য-চরণে শুনি নৃপুর-নিসান ॥ 
পরশি অশুচি দেশ'চলে আচম্ষিতে। 

আপন মায়েরে জ্ঞান কহিল যেমতে ॥ 

পুরনারীগণ কহে বুঝিয়া চরিত । 

তার বোলে নারিকেল আনিল। তুরিত। 

কুক্কুরশীবক লঞ্ঞা খেলায় ঠাকুর । 
দেখিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর ॥ 

বালকেন সঙ্গে খেল। খেলে রাজপথে ৷ 

গুপ্ত বেজ। প্রকাশ দেখিল যেনমতে ॥ 

বালক সহিতে হরিসঙ্কীর্তনে নৃত্য | 

দেখিয়া সকল লৌক আনন্দিতচিন্ত ॥ 

যেন্মতে হাথে খড়ি দিলা তার বাপ। 

যা শুনিলে দূর হয অমঙ্গল তাপ। 
তবে ত কঠিব কথা অপুব্বকথনে | 

খেলে বিশ্বম্তর বিশ্ববপ-জোষ্ট সনে ॥ 

ইন্দ্র উপেশ্ছ যেন ছুই সহোদর । 

কহিব তাহান কথ শুনিবে উত্তর ॥ 

বিশ্বরূপ সন্গ্যাস করিলা যেনমতে । 

বিশ্বন্তর পিতামাত। প্রবোধে কথাতে ॥ 

তবে ত কহিবি বিশ্বস্তবের চরিত | 

বালকের সঙ্গে খেলা! খেলে বিপরীত ॥ 

সকল বালক মেলি জাহ্বীর কূলে । 
বালুকায় পক্ষিপদচিহ দেখি বুলে ॥ 

দেখিয়া তাহার পিতা ছুঃখী হেলা মন । 

ঘরেরে আনিয়া ৫কল। তজ্জন গঞ্জন ॥ 

স্বপনে তাহারে কৃপা কৈল যেনমতে । 

কহিব সকল কথ! শুন একচিতে ॥ 

কর্ণবেধ চুড়াকর্ণ আর উপবীত | 
কহিব সকল কথা-আনন্দিতচিত 4 



বাল্যসমাধান এই বৌবন প্রবেশ | 

দিনে দিনে কবে প্রেম প্রকাশ বিশেষ ॥ 

গুকস্থানে পডিলেনসশ্সতীর্থেন সনে । 

বঙ্গজেন কথায পবিহান যেন্যনে ॥ 

মায়ে আজ্ঞা দিল! একাদশী কবি্বানে। 

অনেক প্রকাশ-কথা কহিব সেকালে ॥ 

হেনহি সমযে জগন্নীথ-পন্লোক । 

ক*ন্দযে যেমতে প্রড় পাঞ্জা পিতনোক ॥ 

তবে ত কহিব কথা অপব্প আন 

বিবাহ কবিলা প্র আনন্দ অপাব। 

গঙ্গাদবশনে মাব যে হৈল বভশ্য | 

সাবধানে শুন কথা কহিব অবগ্য | 
পর্বদেশ-গমন কহিব ভালমতে | 

লক্ষী স্ব্গমাবোহণ কৈল বেন মনে | 

দেশেবে আপসিষ। পুন বিবাহ কপিল] । 

শিষো বিদ্যাদান দিষা গযাঁবে চলিলা! ॥ 

প্রতোকে কভিব কথা শ্রন সর্জন | 

আনেক আনন্দ পাবে না ছাডিহ মন । 
দেশ-আগমন-কথা কহিব বিশেষ | 

প্রেম প্রকাশষে নিবন্তর বসাবেশ ॥ 

মধ্যখণ্ড-কথা। ভাই অনেক আনন্দ । 

শুনিতে পুলক বান্ধে অমিযা অখণ্ড । 

ভক্তসন্দ্শন-কথা প্রেমীব প্রকাশ । 

কহিবার আগে উঠে হৃদষে উল্লাস ॥ 

মধ্যখণ্ড-কথা ভাই নদীয়াবিহার | 

অমিযার ধারা যেন প্রেমাব প্রচাব ॥ 

অতি অপবূপ কথা প্রকাশিলা প্রভু । 

চারি যুগে ভক্ত যাহা নাহি শুনে কভু ॥ 

হেন অদভূত কথ] ভক্তিপরচার | 

কহিব তা মধাখণ্ডে নদীয়াবিহার ॥ 

স্ত্রেখণ্ড 

| 
| 

| 

€ 

সকল ভকত মেলি হইলা যেনমতে । 

প্রত্যেকে কহিব কথা যে জানি কহিতে 

প্রথমে কহিব শটী পাইল। প্রেমদান । 

পথেতে আসিতে শুনে বশীর নিসান ॥ 

প্রেমাঘ বিহ্বল প্রভু ভাবের আবেশে । 

হেন্কালে দৈববাণী উঠিল আকাশে ॥ 

নব।বিবে কপা কৈলা ববাহ-আবেশে । 

বক্ষা-আদি দেব দেখে আপন আবাসে ॥ 

শুকন্বব ব্রহ্ষচাবী প্রেম পাইল তবে। 

কহিব সকল কথা শুন সর্বভাবে ॥ 

পণ্ডিত শ্রীগদাধব প্রভুব্ প্রসাদে। 

প্রেঘা বিহ্বল হঞ। দিবানিশি কান্দে ॥ 

একে একে দিল সর্বজনে প্রেমদান । 

কহিব সকল বাব যেমন বিধান ॥ 

ভক্তকে প্রকাশে আতম্রবীজ আরোপণে । 

ব! শুনিলে সব লোকেব দ্বিব। ঘুচে মনে ॥ 
অব্যাজ্স আচ্ছাদি প্রভু প্রেম প্রকাশয । 

জ্ঞানগম্য নহে প্রভূ সভাবে বুঝাধ ॥ 

তবে ত কহিব কথা অপুর্ব কথন । 

যেন্যতে হেলা নিত্যানন্দদবশন ॥ 

অদ্বৈত-আচাধ্য নিত্যানন্দসন্দর্শন | 

হব্দাস প্রভূ সনে মিলযে যেমন ॥ 

যেনমতে জগাই-মাধাই নিস্তারিলা। 

পিতী-পুত্রে ব্রাহ্মণেরে যেন রুপা কৈল। ॥ 
শিবের গানে কপা কৈল যেনমতে। 

আচন্বিতে দেখি এক ব্রাঙ্ষণ-চরিতে ॥ 

যেনমতে জাহ্ুবীতে দিল। প্রত ঝাঁপ । 

য। শুনিলে তিন লোকে উঠে হিয়া-কাপ ॥ 

তবে আর অপরূপ শুনিবে বিধানে । 

দেবালয় মার্জন! প্রভূ করিল ষেমনে ॥ 

সাকা উর শাশিশী্ীিীপিি পপ 

-স্শ শশা 
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শুনিবে অনেক কথা অতি অপরূপ । 

কুষ্টব্যাধি নিস্তারিলা এ বড় কৌতুক ॥ 
বলরাম-আবেশ-কথা কহিব অনেক। 

যাহা শুনি আনন্দ পাইব সর্বলোক ॥ 

শ্রীচজ্্রশেখরাচার্য্যের বাডীতে প্রকাশ । 

প্রেম পরকাশে ছায় এ ভূমি আকাশ,॥ 
অনেক রহশ্য কথা কহিব তাহাতে । 

বৈরাগ্য হৃদয়ে প্রভুর উঠে যেনমতে ॥ 

কেশব ভারতী দেখি নদীয়া-নগরে । 

সন্ন্যাস করিব বলি উল্লাস অস্তরে ॥ 

ষেনমতে সর্ধভক্তজনের বিলাপ । 

শচী বিষুপ্রিয়া শোকসাগরে দিল ঝাপ। 

সন্যাস-আশয়ে নবদ্বীপ ছাডি যায় । 

সন্ন্যাস করিলা প্রভূ ভারতী-সহাষ | 

কহিৰ সম্যক সব যত বিবরণ । 

আচাধ্য প্রভৃর ঘর গেলা যেন্মন | 

সভা-সন্দর্শনে আর যে হইল কথা” 
সভ। প্রক্রিয়া! প্রভু যাত্রা! কৈলা তথা ॥ 

পুরুষোতম দেখিবারে চলিলা যেমতে | 

কহিব সকল কথা গ্রাম রেমুণাতে ॥ 

ক্রমে ক্রমে কহিব সে পথের চরিত । 

যাহা শুনি সর্বলোক পাইবে পিরিত ॥ 

যাজপুর যাই প্রভু যে কৈল রহস্য । 

একাম্রনগরকথা কহিব অবশ্থ | 

জগন্নাথসন্দর্শন হৈল যেনমতে । 

সার্বভৌমে প্রকাশ শুনিবে একচিতে ॥ 

মধ্যধণ্ডকথা ভাই অমৃতের সার। 
শেষখগ্ুকথ। আছে কহিব ভাহার ॥ 
মধ্যথণ্ড সায় পুথি প্রেমার প্রকাশ । 

আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদধাস 1 

ধানসী রাগ। তরজ। ছন্দ। 

আপনি অবনী অবতার । 
অহহ লোকের ভাগ্যে, পৃথিবীসোহাগ করে, 

শ্রীপদ যাহার অলঙ্কার ॥ 

জগত-প্রদ্দীপ নব- দ্বীপে উদয় ঠকল, 

| করুণা-কিরণ পরকাশে । 
| অনেক দিনের যত, ভকত পিয়াসী ছিল, 
| ধাঅল প্রেষগ্প্রতিআশে ॥ 
| 

| 

ূ 
জয় রেজয় রেজয, *  শ্রীরুষ্চৈতন্থ, 

ূ 

মধুময় কমলে যেন, বট্পদ ভ্রমরা বুলে, 

যেন চাদ-চকোরার মেলি । 

বরিষার মেঘ দেখি, চাতক ফুকারে গে।, 
| পিউ-পিউ ডাকে মাতোয়ালি । 
| নাচিয়ে ভাবক ভোরাঃ প্রেম ববিষয়ে গোরা, 

হুঙ্কার গঞ্জন সিংহনাদে । 

অধনের ধন যেন, হাবাঞ। পাইঞাছে গো, 
অনুগত আরতিয়ে কাদে ॥ 

বনের হাথিয়! যেন, বন-দাবানলে পুড়ি, 
অমিয়াসায়রে দিল ঝাপ। 

এছন প্রেমার বঙ্গে, অঙ্গ ভূবাঅল গো, 
পাশরল পুরুবের তাপ ॥ 

ভালি রে ঠাকুর বোলে কেহো! মালসাট মারে 
প্রমানন্দে আপনা পাসরে । 

যে প্রেম লখিমী মাগে, কর জুডি অনুরাগে, 
অবিচারে বিলায় সভারে ॥ 

কি কহিব আর কথা, অনস্ত ভূলিল যথা, 
কিন! রস প্রেমার মাধুরী । 

শেষ বলিয়ে যারে, শিরে ধরে এ সংসারে, 
সেই রে নিতাই নাম ধরি ॥ 

| 

| 
| 

ূ 

| 

| 

| 

ৰ 
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প্রেমবসে গবরগর, 

সভারে বুঝায় এই কথা । 

পর্দতল-তাল-ভরে, ধব্ণী টলমল কবে, 

জিনি মঘমত্ত হাথী মাতা ॥ 

আব অপরূপ শুন, মহেশ অদ্বৈত নাম; 

যাব গুণ-গানে অগেআন। 

চৈতন্যঠাকুব সনে, প্রেমরস আলাপনে, 

পাসবিল এ যোগ গেঅনি । 
বূসিক সঙ্গীব সঙ্গে, প্রেম বিলসই বঙ্গে, 

সভারে বুধাষে অবিবোধে । 

এ চুই ঠীঁকুব বহি, দয়ীৰ ঠাকুব নাহি, 

যা লাগি উদয় গোবা্ঠাদে ॥ 

জম জধ মূক্ষল পডে, সর্বজনে হবি বোলে, 

সভে কবি প্রেম-গ্রতিআশ । 

ব্রহ্মার ছুল্পভ প্রেমে, সভে অভিলাধী গো, 

হাসি কহে এ লোচন্দাস ॥ 
পা পে» 

মারহাটি রাগ । 

হবি বাম রাম ॥ মৃচ্ছা | 

আলো মুঞ্ি লো নিছনি যাই গোরাবূপে 

গুণেব বালাই লয়্যা। বিলাইল প্রেম- 

ধন গোর! জগত ভবিষ্যা ॥ আরে আবে 

হয় ॥ পু ॥ 

জঘ জয় শ্রীরুষ্চচৈতন্য নিত্যানন্দ। 

জয় জয় অদ্বৈত-আচাধ্য স্ুখানন্দ ॥ 

জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর নর্হবি । 

জয় জয় শ্রীনিবাস ভক্কি-অধিকারী ॥ 

চৈতন্তের যতেক ভকত-প্রিয়গণ | 

সভাব চরণ হৃদি করিয়া বন্দন ॥ 

না চিনে আপনা-পর, 

ূ 
ূ 
ৃ 

শি ্পীশীশীশীশশীশীশীশিটীশশীশাশ শশী 
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কহিব চৈতন্যকথা শুন সাবধানে | 

অবতার কলিযুগে হইল যেমনে ॥ 
মুরারি গুপত বেজ প্রভূতত্ব জানে । 

দামোদবপপ্ডিত পুছিলা তার স্থানে ॥ 

“এতচ্ছ্বাদুতং প্রাহ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ 

শ্লীচৈতন্তকথামত্তঃ শ্রীদামোদবপণ্ডিতঃ | 

কথয়ন্ব কথাং দিব্যামস্ভুতাং লোকপাবনীম্ ॥” 

কহ শুনি কি লাগি গৌবাঙ্গ অবতার । 
শুনিতে আনন্দ চিত্তে হয়্যাছে আমার ॥ 

কেনে শ্যামবর্ণ ত্যজি হৈলা গৌবতন্ভ | 

কেনে বা কীর্তনে লুঠে গায় মাথে বেণু ॥ 
কেনে নাগবালি বেশ ছাডিয়! সন্ন্যাস | 

কেনে দেশে দেশে বুলে পাইষ হাব্যাস* ॥ 

কেনে কান্দে রাধা রাধা গোবিন্দ বলিঘা। 

কেনে ঘবে ঘবে বুলে প্রেম ষাচাইয়। ॥ 

কহিবা এ সব তত্ব পবম নিগুঢ । 

যা শুনিলে ত্রাণ পায় অখিলেব মৃঢ ॥ 
শুনিঞ মুরাবি কহে- শুনহ পণ্ডিত । 

কহিব সকল কথা যে আছে উচিত ॥ 

সত্যযুগে চারি অংশ ধর্মশাস্ত্রে কহে। 

ত্রেতায়ে ভ্রিভাগ ধন্ম গণিয়ে তাহাযে ॥ 

্বাীপবে অদ্ধেক বম্ম কহিল তোমাবে । 

কলিষুগে এক অংশ ধশ্শেব বিচাবে ॥ 

অধশ্ম বাডিল-_পন্ম হইল যে খীন। 

স্বধন্ম ত্যজিল-_-বর্ণ-আশ্রম-বিহীন ॥ 

পাপময় ঘোর আন্িয়ার হৈল কলি । 

মজিল সকল লোক অধন্ম বিকলি ॥ 

এছন দেখিয়া নারদ মহামুনি । 

কলি তারিবারে দয়! কৰরিলা আপনি ॥ 

* হাধাস-_-আক্ষেপ। ্ঃ 
০ 
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ভাবিলেন কলিসর্প গিলিল সভাবে। 

মনে হৈল ধরন্মসংস্থাপন করিবারে ॥ 

প্রভূ বিহু ধন্ম কেহো না পারে স্থপিতে । 

অবশ্য আনিব কৃষ্ণ কলিকে তারিতে ॥ 

ভক্তইচ্ছ! গোবিন্দের আছে সর্ববকাল। 

বেদ পুরাণ শান্তে ত করয়ে বিচার | 

যদি রুষ্দাস মুগ হঙ সর্ববথায় | 

কলিতে আনিব তবে প্রভু যছুবায় ॥ 

দেখো আগে কলিযুগ করে কোন্ কন্ম। 

তবে সে আনিব কুষ্ণ সর্ববময়' ধর্ম ॥ 

আনিব সকল দেবগণ তার সঙ্গে । 

অদ্ব-পারিষদ আদি করি সাঙ্গোপাঙ্গে ॥ 

্রন্মা-আদি দেবগণ নার্দাদি মুনি। 

পৃথিবীতে জনমিব দেবী কাত্যাধনী ॥ 

দ্বারুকায় যত ছিল আর যছুবংশে | 

পৃথিবীতে জনমিব নিজ নিজ অংশে | 

কহিব সকল কথা শুন সাবধানে 

পথিবীতে অবতার হইল ফেনমনে ॥ 
সব-অবর্তার সার গোরা-অবতাব | 
এমন করুণ! কভু নাহি হয়ে আর ॥ 

পরদুঃখে কাতর নারদ মহামুনি 

রুষ্ণকথা-রসগাঁন দিবস রজনী ॥ 

কুষ্ককথা-লোৌভে বুলে সংসা'র ভ্রমিযা 

না শুনিল কুষ্ণনাম জগত চাহিয়া ॥ 

কুষ্ণরূসে গদগদ আব আধ ভাষ। 

ক্ষণেক রোদন ক্ষণে অট অট্ু হাস ॥ 

বীণা-সনে গুণ গায় বরে আখিনীর | 

কষ্ণরসাবেশ মুনির অন্তর-বাহির | 
এঁছন প্রেমীর্ রঙ্গে অঙ্গ গড়াইয়া । 

না শুনিল কৃষ্ণনাম জগত চাহিয়া ॥ 

সপ পিপিপি সী গা পপ শীত পিছ শি পিতা পপপিপপীপপপপি শিপ নি 

| অস্তর দুঃখিত মুনি বিস্মিত হিয়ায় । 
লোক-নিস্তারণ-হেতু না দেখি উপায় ॥ 

' দ্বংশিল সকল লোকে কলি-কালসর্পে। 

| নিরন্তর দগব মুগধ মার়াদর্পে ॥ 

শিশ্নোৰর-পরায়ণ জগত ভরিয়া । 

মূচ্ছিত সকল লোক রুষ্ণ পাসরিয়। ॥ 
; লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমানে । 

ৃ নিরন্তর সিধেঃ হিষ। অমিয়া-সেচনে ॥ 

| এ আমি আমার বলি মরে অকারণে । 

কেআপনি কে আপন কিছুই না জানে ॥ 

এছন লোকের ছুঃখ দেখি মহীমূনি । 
অন্তরে চিন্তিত হঞ| মনে মনে গণি ॥ 

ঘোর কলিষুগে জীবের না দেখি নিস্তার । 
এমিতে ভ্রমিতে গেল৷ দ্বাবকার দ্বাব ॥ 

দ্বাবকাব ঠাকুর দেব-দেব-শিবোমণি | 

সত্যভামাগুহে সুখে বঞ্চিষ। বজনী ॥ 

প্রভাতে উঠিয়া কৈল যে বিধি উচিত । 

রুক্মিণীর ঘর যাব করিল ইঙ্গিত ॥ 

বুঝিয়। রুক্সিণীদেবী আপন। মঙ্গল । 

পনিতে না পাবে অঙ্গ আনন্দ-বিভোল ॥ 

গুহসম্মাজ্গন করে অঙ্গের স্ুবেশ । 

নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ আবেশ ॥ 

স্মঙ্গল পূর্ণঘট ঘ্ৃতবাতি ক্লে । 

প্রভু শুভ-আগমন £কল। হেন কালে ॥ 

মিত্রবুন্দ। ন্গ্রজিত। সুশীল। স্থবলা 

প্রভু-নিন্মগ্ুন করে আনন্দে বিহব্লা | 

স্ববাসিত গন্ধজল প্রভূ পাশে আনি । 

পাদ্রপ্রক্ষালন করে দেবী শ্রীরুক্সিণী ॥ 

আপন সম্পদ-পদ ধরি নিজবুকে । 

অনুরাগে নেহারই ক্ষণে দেই মুখে ॥ 

চি 

সপপপ জাপা পপ লি 



আপ পপি পপ 

সব্রখণ্ড ৪ 

হৃদয়ে শ্রীপদ থৃঞা! কান্দয়ে রুক্িণী। | কহ কহ কহ দেবি এহেন বিশ্বাস । 
বিস্মিত হইয়া কিছু পুছে চক্রপাণি ॥ চর্ণ-মহিমা কহে এ লোচনদাস ॥ 

কান্দনার হেতু কিছু নাম্বুঝি তোমার । 22. 
কি লাগি কান্দহ দেবি কহ সমাচার ॥ 
কেবা অবজ্ঞায় তোর আজ্ঞ। না পালিল । | ধানগী রাগ । 

ব্বরূপে কহ না দেবি কি দৌষ করিল ॥ ূ 
তুমি মোর প্রাণাধিকা জগজনে জানে । বোলে দেবী রুক্মিণী, শুন প্রভু গুণযণি, 

| 
ৃ 

ূ 

তোমার অধিক কেবা কহ না আপনে ॥ চিত্তে কিছু না ভাবিহ আন ।.. 

আজিহ অন্তরে তোর সে কথা! আছিল ॥ আর যত যত সব জান ॥ 

কতেক প্রণতি €কল চবণ ধরিয়া । তুয়া চরণ-কমলে, কি আছে কতেক বলে, 

তভূ না ঘুচিল তোর এ কঠিন হিয়া ॥ ৰ ভালে না জানহ তুমি ইহা! । 
ইছন নিষ্ঠুর কথা প্রভূমুখে শুনি । ৷ এ পদ আমার ঘরে, ছাঁড়ি যাবে অন্থাত্তবে, 

সুরস সম্ভাষে কিছু কহযে রুঝ্সিণী ॥ তা লাগি কান্দয়ে মোর হিয়া ॥ 

অন্তর কঠিন মোব কতু নহে আন। | এ-পদ-পছম-গন্ষে। যায়ে যেই দিগ-অস্তে, 

এক মহাভাগ্য সবে তুমি মোর প্রাণ ॥ । সে দিগ ছাড়য়ে জরা মৃত্যু । 
তোমার পদারবিন্দ তোমার অধিক। পদ-মকরন্দ-পানে, জীয়ে যেই যেই জনে, 

আজিহ নাচষে শিব পিবই মার্বীক | তারে কিবা দিবানিশি-খাতু ॥ 

জগতে যতেক সব তোর স্থগোচর । ৷ পাদপম্মপরাগে, যে ধরয়ে অহ্থরাগে, 
সবে না! জানহ পদপ্রেমার উত্তর ॥ তার পদ পাই পুণ্যভাগে । 

যবে রাধাভাব হদে কর আরোপণ । কান্দিয়া কহিয়ে কথা, যত আছে মনব্যথা, 
তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষণ ॥ সব নিবেদিয়ে তুআ আগে ॥ 

কি বেলে কি বেলে দেবি কহ আর বার ॥ কে আছয়ে সকল সংসারে । 

| 

| 
: 

এ বোল শুনিয়া প্রভূর হ্যা চমৎকার । তুমি ঠাকুর সভাকার, তোমার ঠাকুব আর, 

ভাল মতে না শুনিলাম কি বলিলে তুমি । | যার প্র অনুরাগে, এ রস সোয়াদ পাবে, 
এছন কি আছে যাহ! নাহি জানি আমি ॥ এই পঁছু নিবেদিল তোরে ॥ 

হেন কি ছুল্পভ পদ আছে ত্রিজগতে । বাধ! মাত্র জানে ইহা, ও-পদ-পিরিতি পাঞ্া, 
আশ্চর্য মানিয়ে যাহা। দেখিতে শুনিতে ॥ যত সুখ যতেক সোহাগ । 

ভকত বিন্ময় গুণে, এই কথা বাজিদ্বিনে, 
কিনা রস প্রেম অন্বাগ ॥ 

তোর মুখে শুনি মোর অগোচর আছে। 

আনন্দে আমার হিয়া কি জানি করিছে ॥ 
চ 



১০ প্রীপ্রীচৈতন্তমঙ্গল 

ব্রহ্মা-আদি দেবা দেবী, লখিমীচরণ সেবি, । কিবা নারী লখিমী, আপনাকে ধন্ত মানি, 

সে পুন আপনি অনুরাগে । বিনি সেবা পরবশ তার্ ॥ 

করকমল কমলা, অতি-আরতি-বিভোলা, ; সালোক্যাদি মুক্তি চুরি,তার পাছে অনুসারী, 
এই পাদপন্ন-মধু মাগে ॥ ূ নাহি চায় নয়ানের কোণে। 

সে পুন হ্বদয়ে বহি, শধ্যায় শুতষে নাহি, ! যে পড়িল প্রেমরসে, আর কিবা তাহে বাসে, 

বদনে বদন রহু রমা। ূ বৈকুঠাদি তুচ্ছ করি মানে ॥ 

এ-পদ্ব-মাধুবী-আশে সেহ তাহা নাহি বাসে, কর জুড়ি বোল পন, এ-পদ-কমল-মহু, 
কেবা কহু চর্ণ-মহিম ॥. মধুকর করি দেহ বর। 

লখিমী আপন স্থখ, সে চাহে কাতর মুখ, এ-পদ-বিচ্ছেদ-ডরে, এ পাপ পরাণ ঝুরে, 

হেন পদ-পরসাদ প্রেম! । কভু না ছাড়িহ মোর ঘর ॥ 

রাধামাত্র ইহা জানে, যে ভূঞ্জিল বৃন্দাবনে, পদ-অর বিন্দ-গুণ রুক্মিণী কহিল শুন, 

তার ভাগ্যপথে নাহি সীম! ॥ কেবল করুণা পরকাশ। 

এ পুনি জগতে ধান্ধা, তারি গুণে তুমি বান্ধা, ' তাহে সে প্রভুর দয়া, খলবল করে হিয়া, 

আজিহ ন৷ ছাড় হিয়াজাপ। গুণ গায় এ লোচনদাস ॥ 

বাধানাম লৈতে আ্বাখি, ছলছল করে দেখি, নি 

হেন পদ-প্রেমার প্রতাপ ॥ 

এ পদ্দ আমার ঘরে, উলসিত অস্তরে, ধানশ্রী রাগ। 

কান্দি পুন বিচ্ছে্দের ডরে। হোরে গৌর জয় জয় ॥ মৃচ্ছা ॥ 
তোমার অধিক তোর শ্রীপদপক্ষজজোর, | হেন অনভূত কথা, শ্রবণ-মঙ্জল গুণ গাথা রে 

অন্ু৬বি করহ বিচারে ॥ আরে হয় ॥ প্র॥ 

তুমি বাহার ধেয়ান, তুমি সমাধি গেয়ান, । শুনিএগ রুক্সিণী-বাণী অন্তর-উল্লাসে। 

তুমিমাত্র সর্বত্র সহায় । | অরুণ কমল-আখি ককণা-জলে ভাসে ॥ 

এ হেন তোমার দাস, তুয়া পদে করি আশ, | অঙ্গ হেলাইয়া পু লহু লহু বোলে । 
এই অপরূপ বড় মোয় ॥ উৎলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ-হিলোলে ॥ 

যেপদে লখিমী দাসী,সে কেনে তা অভিলাধী, : সিংহাসনে বসিয়া রুক্ধিণী করি কোলে । 
এঁছন তোমার ঠাকুরাল। চিবুকে দক্ষিণ কর বয়ান নেহালে । 

ঠাকুর হইয়া পুন, তার ভাল নাহি মান, | হেন অদ্ভূত কথা কু নাহি শুনি। 

অবিচারে তাবে দেহ শাল । ভুঞ্জিব প্রেমার সখ কহিল! আপনি ॥ 
পদ-মকব্ন্দ-রসে, যে ভুগ্তয়ে অভিলাষে, | হেন কালে নারদ দেখিল আচম্বিত। 

অক্ষয় অব্যয় ভাগডাগার | বয়ান বিরস মুনির অন্তর-চিস্তিত ॥ 



পেপে পাপা কাশী পি? শীট ০০০০ 

উঠিয়া সন্ত্রমে দেবী পাছ। অর্থ্য দিয়] 

বসাইলা দ্রিব্যাসনে কুশল পুছিয়! ॥ 
ঠাকুর উঠিয়া কৈল পনিবিড আঙ্লেষে। 

সরস সম্পদ কথায নারদ সম্ভাষে ॥ 

অনুরাগে রাঙা ছুই ত্বাখি ছল ছল । 

গদগদ ভাষ মুনি করে টলমল ॥ 

অঙ্গ নিরখিতে ত্বাখি ঝ'পে প্রেমনীরে ৷ 

কহিবাবে চাহে কিছু কহিতে না পারে ॥ 

প্রভূ স্থধাইল মুনি কহ স্ুনিশ্চিত। 
এহেন ছুূর্বল কেনে অন্তর-চিন্তিত ॥ 

তুমি মোর প্রাণাধিক আমি তোব প্রাণ। 

তোমারে দুঃখিত দেখি হরল মো জ্ঞান ॥ 

নারদ কহয়ে প্রভূ কি কহিব আমি । 

তুমি সর্ষেশ্বরেশ্বর স্ধ্ব-অন্তযামী ॥ 
তোর গুণগানে মোর অমিয়া আহার । 

তোর গুণলোভে বুলে? সকল সংসার ॥ 

রুষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিষা । 

নিজ মদে মত্ত লোক তোমা পাসরিয়। ॥ 

অহঙ্কারে মুগব মুচ্ছিত সর্ধলোক । 
রুষ্ণহীন জীব দেখি এই মোর শোক ॥ 

লোকের নিস্তার হেতু না দেখি উপায় । 

এই মনঃকথা মন সদাই ধেয়ায় ॥ 

নিবেদিল যে ছিল অন্তবে মোর হুঃখ | 

তোর পদ-পরসাদে আর সব সুখ ॥ 

হাসিয়া কহেন প্রহু শুন মহামুনি। 
পূরুবের যত কথা পাপরিলে তুমি । 

কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিল যেনমতে। 

মহেশসংবাদ মহাপ্রসাদ নিমিত্তে ॥ 

আর অপরূপ কথা রুক্মিণী কহিল । 

শুনিয়া বিস্মিত আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ 

সুত্রখণ্ড ১১ 
শপে 

ভুঞ্জিব প্রেমার সখ ভুগ্তাইব লোকে । 

দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥ 

ভকতজনের সঙ্গে ভকতি করিয়া] । 

নিজপ্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া | 
গুণনাম-সন্কীর্ভন প্রকট করিব। 

নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লভিব ॥ 
| গৌর দীর্ঘ কলেবর বানু" জান্থ-সম | 

ূ স্থমেরুম্ন্দব তনু অতি অনুপম ॥ 

কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতন্থ হৈল!। 
দেখিয়া নারদ অতি আরতি বাড়িল ॥ 

স্থমেকহ্থন্দর তন প্রেমার আবাস । 

কহয়ে লোচন গোরার প্রথম প্রকাশ ॥ 

পপর আসে 

] 

| 
| 
] 
] 

| ীরাগ 1 দিশ। 

! অকি হোরে গৌর জয জয় ॥ মুচ্ছা ॥ 
কিনা মোর গৌরাঙ্গপ্রেম অমিয়া আনন্দ 
গৌরাঙ্গ কি আরে গৌর জয় জয় ॥ প্র ॥ 
দেখিযা নারদমুনি হরিষ-হিয়ায়। 
বরিখয়ে আ্বাখিজল সহতম্রধারায় ॥ 

কোটি-ইন্দু জিনি জ্যোতি কোটি ববি তেজে। 
কোটি কাম জিনি লীল1 গৌরবর বাজে ॥ 
ঝলমল অঙ্গতৈজ চাহিতে না! পারি। 

আখি মুদি রহে মুনি কাপে থর্হরি ॥ 

তেজ সম্ববিয়া প্রভু মুনিকে নেহারে। 
অবশ নারদ দেখি ডাকে উচ্চন্বরে ॥ 

সম্বেবন নহে মুনি সে বূপ-ধেয়ানে। 

পুন দর্শন লাগি পিয়াস-নয়ানে ॥ 

ঠাকুর কহয়ে শুন মুনি মহাভাগ | 
অব্যাহত গতি তোমার সর্বত্র দাহাগ ॥ 

পাপ পা পপি 



১২ শ্রীশ্বীচৈতহ্মঙ্গল 
পর আিিপাপশ পাপ পিতিসক পিপল পপ পল 

ঘোষণা করহ শিব-ব্রহ্গা-আদি লোকে । 

গৌব-অবতার মুগ্ডি হব কলিষুগে ॥ 
গুণ নাম সঙ্গীর্তন প্রকট করিব। 

নিজ-ভক্তি-প্রেমরস মূর্ে প্রচাবিব ॥ 

শত শত শাখা ভক্তিপথে নাহি সীম] । 

একমুখ হই লোকে প্রচারিব প্রেমা ॥ 
নিজ নিজ ভক্তগণ আর পারিষদ। 

পৃথিবী জনম* গিয়! প্রেমভক্তি সাধ ॥ 

এঁছন শ্রীমুখ-বাণী শুনিয়া নারদ । 
খগ্ডিল সকল ছুঃখ পদপব্সাদ | 

চলিলা নারদমুনি বীণা বাজাইযা । 

এই মনঃকথা-রসে পরবশ হঞা ॥ 

কি দেখিলাঙ গোরাঁব্প অপৰপ ঠাম। 

কি দেখিলাঙ সকরুণ অরুণ নযান ॥ 

কি দেখিল অমিয়া-অধিক পরকাশ | 

কি দেখিল শ্রীমুখের মধুরিম হাস ॥ 
যৃত ধত অবভাব-কুতুহলসার । 

কত গাহি দেখি হেন প্রেমার ভাণ্ডার ॥ 

সফল জন্ম দিন সফল নযান । 

কি দেখিল গোরা-বপ প্রসন্ন বয়ান ॥ 

এহেন করুণ। প্রভুর কভু নাহি দেখি। 

পাসরিতে নারি হিয! চিয়াইল আখি ॥ 

চিস্তিতে চিন্তিতে মুনি চলি যায় পথে । 

নৈমিষ-অরণ্যে দেখ! উদ্ধবের সাথে ॥ 

উদ্ধব সংভ্রমে উঠি পাদ্য অর্ধ্য দিয়া । 

দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া | 

শুভদিন হেন মানে আপনাকে ধন্য | 

শুভক্ষণে দেখা হৈল নৈমিষ অরণ্য ॥ 

নারদ তুলিয়া! কৈলা গা আলিঙ্গন । 
স্থন কৃদিযা লৈল! মন্তকের ভ্রাণ 4 

তবে ত উদ্ধব দিলা আসন বসিতে। 

নিজ মনঃকথা পুছে হাসিতে হাসিতে ॥ 

জনম সফল মোর দিন খ্বতস্তর। 

এক নিবেদেঙ চির বেদন। অন্তর ॥ 

পূরুবে ত ব্যাসদেব নৈমিষ-অরণ্যে 
বেদ বিচারিয়া জাড্য না ঘুচিল মনে ॥ 
তব পরসাদে কথ! নিগুঢ শুনিল। 

ৃ লোকনিস্তারণহেতু ভাগবত হৈল ॥ 

৷ তুমি সর্ধবতত্ববেত্বা প্রতৃতত্ব জান। 

ৃ বুঝিয়া ঠাকুর মন ভবিষ্য বাখান” ॥ 

ূ কলিযুগে লোকেব নিস্তার কেনমনে* । 

। পাপাবৃত লোক, অন্ধ হৃদয়-নয়ানে | 

সত্য ত্রেতা দ্বাপরে লোকের ধন্ম জানি। 

| ঘোর কলিযুগে জীবেব নাহি পাপ বিনি ॥ 

দয়া করি কহ যদ্দি ঘুচাহ সন্দেহ । 

 তোমাধিক আর দয়াবস্ত নাহি কেহ ॥ 

হাসিয়! কহয়ে মুনি অন্তর-উল্লাস। 
ূ ভাল স্ুধাইলে রে উদ্ধব হরিদাস ॥ 

পরম নিগুঢ কথা কহি তোর সনে । 

এছন আছিল শোক বড মোর মনে ॥ 

এখনে জানিল মুগ কলিষুগ ধন্য। 

ূ কলিলোক বহি ধন্য নাহি আর অন্য ॥ 

| কৃতআদি-ুগধন্-আচার কঠিন । 
কলিযুগধন্শ_হবিনাম পরবীণ ॥ 

নাম-গুণ-সঙ্কীর্তনে মুক্তবন্ধ হঞ]1। 

নৃত্যগীতে বুলে ঘমভয় এড়াইয়া ॥ 
আরু অপরূপ কথা শুন সাবধানে । 

দ্বারকায় যে দেখিন্ু আপন নয়ানে ॥ 

| %& কেনমনে--কি প্রকারে | 



এই-কথা-রসে পহু রুঝ্িণী সহিতে। 

নিজ প্রেম বিলসিব হেন লয় চিতে ॥ 

সিংহাসনে বসিয়। রুক্সিণী করি কোলে । 

অন্তর-চিস্তিত মুঞ্ি গেলু' হেনকালে॥ 

ছুখিত দেখিয়া প্রভূ স্থবাইল মোবে। 

এহেন দুর্বল কেনে দেখিয়ে তোমারে ॥ 

এই মনঃকথা আমি কহিলু' পদ পাঁঞ। 

[প্রসন্ন বনে প্রভু কহিল হাসিষা ॥ 

কক্সিণী কহিল পদপ্রেমার মহিমা । 

শুনিঞা বিহ্বল হিয়া আরতি-গরিমা ॥ 

ভূপ্জিব প্রেমার সখ ভূগ্তাইব লোকে । 

দীনভাব প্রকট কধিব কলিযুগে ॥ 

ঘোব কলিষুগ পাপময় ধন্মহীন । 
'লোক বুঝাবাবে প্রভু হৈব মৃহা দীন ॥ 

গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু সম। 

স্থমেক স্থুন্দব তন্ন অতি অন্পাম ॥ 

কহিতে কহিতে প্রভূ গৌরতন্ু হেলা । 

নিজ প্রেমা বিলাসিব প্রতিজ্ঞা করিল ॥ 

যে দেখিল যে শুনিল কহিল তোমাবে। 

ঘোষণ। দ্বিবাবে যাব সকল সংসাবে ॥ 

পৃথিবী জনম? গিয়া প্রেমভক্তি-লোভে । 

হেন অপবূপ ৰূপ হৈব কলিযুগে ॥ 

শুনিঞা নার্দবাণী উদ্ধব বিভোল। 

চরণে পড়িষ কান্দে আনন্দ বহুল ॥ 

হেন অদৃভূত কথা কহিলে আমারে । 

জীব সঞ্চারিলে যেন নিজীব শরীরে ॥ 

জুডাইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে। 

চলিল! নারদ বীণা বাজাঞা উল্লাসে । 

/)জমিনিভারতে নারদ-উদ্ধব-সংবাদ । 

শুনিয়া লোচনদাসের আনন্দ-উন্মাদ ॥ 

গত্রখণ্ড ১৩ 

আমার বচনে যদি প্রতীত না! যায় । 
| বিচার করুক পুথি বত্রিশ অধ্যায় ॥ 

১৯ 

শ্রীবাগ ৷ 

চলিল। নাঁরদমুনি বীণা গায় গুণ । 

শুনিষ। বিহ্বল ভূমে পড়ে পুনঃপুন ॥ 

ক্ষণয়ে বোদন ক্ষণে অষ্ট অষ্র হাস। 

ক্ষণষে কাপাষ ক্ষণে আধ আধ ভাষ ॥ 

ক্ষণে হুঙ্কার ছাডে মারে মালসাঁট। 

। গোর! গোর! বলি ডাকে অন্তর উচাট ॥ 

৷ পাসবিতে নাবে গোবাব স্থমধুর প্রেম । 
৷ অঙ্গ ঝলমল তেজ দিনকর যেন ॥ 

চলিতে না পাবে পথে অন্তর-উল্লাস। 

স্বাখিব নিমিখে গেলা শিবের €কলাস ॥ 
মহেশ দেখিব বলি বাডিল আনন্দ । 

কহিব কৃষ্ধেব কথা করিয়] প্রবন্ধ ॥ 

এছন আনন্দকথা নাহি তিন লোকে । 

বৃন্দাীবনধন প্রকাশিব কলিযুগে ॥ 

ষে প্রেম যাচয়ে শিব বিরিঞ্ষি অনন্ত 
তাহা বিলসিব কলি অধম ছুরস্ত 

৷ হেন অদভূত কথা৷ কহিব মহেশে । 
শুনিয়া ঠাকুর পাবে অষ্ট্টপ সস্তোষে ॥ 

৷ কাত্যায়নী-প্রসাদ লইঙ্ক পদধূলি। 
যার পদপরসাদে হবিনাস্ব বুলি ॥ 
চিত্তিতে চিস্তিতে ক্রগা্ী মহেশের ছার 

ৃ 

সম্রমে উঠিল দেখিস্ম মহাকাল ? 
পর্ণাম করি নন্দী গেল? অভাস্কনে | 

পার্ববতী-মহেশ যথ। নিজ, অস্তঃপুষে 



১৪ শীশ্রীচৈতন্যমজল 

জানাইলা দ্বারেতে নারদ-আগমন | তুমি । তুমি সর্বময় প্রভু আমি ইহা জানি | 

আনন্দ-হৃদয়ে দৌোহে চলিলা তথন ॥ তোমার অধিক তোব পদ ছুইখানি ॥ 

নার্দ দেখিয়া হাসি সম্ভাষে ঠাকুব। যে পড়িল পদ-নখচঞ্জিকার পাশে | 

চরণে পড়িল! মুনি ভক্তি-ন্থচতুর ॥ আব কি কহিব সেই কাহী নাহি বাসে ॥ 

মহেশ বিশেষ জানে বৈষ্ণবমহিমা | 

নারদ গৌরব করে প্রকাশিষা প্রেম। ॥ 

গা আলিঙজন করি অন্তরসন্তোষে। 

চরণে পড়িয়! মুনি দেবীকে সম্ভাষে ॥ 

| তথাহি একাদশে উদ্ধববাক্যং_ 

দত্বযে(পযুক্তশ্রগ গন্ধবাসোহলঙ্কাবভুষিতাঁঃ। 

উচ্ছিষ্টভোজিনে! দাসাস্তব মাযাং জয়েম হি ॥? 

করে ধব্বি লৈয়া গেলা নারদ তপোধন । মোবে বলি উচ্ছিষ্ট ভূঞ্জিলো হরিদাস। 

গৌরব করিয়! দিল বসিতে আসন ।॥ তোর মাধা জিনি তোব উচ্ছিষ্টের আশ। 

পুত্রন্গেহ্বে শ্বীরদেরে পুছে কাত্যায়নী | এছন ঠাকুব আব উদ্ধবের কথা । 

কুশল-মঙ্গন্জু কহ প্রিয় মহামুনি ॥ শুনিয়া আমাৰ মনে লাগি গেল ব্যথা ॥ 

চতুর্দশ ছুরুনের তুমি তত্ব জান। এত দিন ধবি মোর পথ-পরিচগ্ন । 

আজি কো! হইতে তোমার আগমন ॥ আজিহ না জানে মুঠ উচ্ছি্ নিশ্চয় ॥ 

নারদ কহষ্জে শুন অদতূত কথা । উচ্ছিষ্টেব বলে হবি্দাস বল ধরে । 

জগতনিস্তা্স-হেতু তুমি মাতা পিত। ॥ প্রভু-বিছ্যমানে উচ্ছিষ্টেবে পুরক্কবে ॥ 

পূর্ন ঘত্ত কথা পাসরিলে তুমি । হেন মহাপ্রসাদ মুঞ্জি না ভূঞ্জিলু কতু। 

চর ধরিয়া বলে? স্মরাইব আমি ॥ অন্তরে জানিলু মোরে বঞ্চিষাছে প্রভু ॥ 

পগব্যোপাত্তকহো। কথা তোর বিদ্যমানে । এহেন উচ্ছিষ্ট মুঞ্জি ভুঙ্জি কোন্ বুদ্ধি। 

নিঞ্দ। গ্রপার মোরে করিবে আপনে ॥ কেমন উপায়ে মোরে প্রসন্ন হবে বিধি। 
গুদ গ্রভূরে কিছু পুছিল উদ্ধব। এই মনঃকথা-রসে বৈকুষ্ঠেরে গেলু | 

দু এগ পৃথিবী রহিব। লখিমীদেবীর সেবা বন্বিৰ কৈলু ॥ 

ক মহীমাবে | পর্সন্ন হঞ1 দেবী পরিতোষে বৈল। 

“মাগ বর দিব” বলি প্রতিজ্ঞ। করিল ॥ 

প্রতিজ্ঞা শুনিয়া! মনে প্রতিআশা ৫কল। 

সেই সে কুশল-বাণী পুন দঢাইল ॥ 

৷ কাতর অন্তরে বেল করজোড করি । 

রর মা কারিনা । চিরকাল অন্তরে বেদনা বড় মোরি ॥ 

&্ছন ঠাঁকুব-বাণী, শুনিয়। উদ্ধব। ূ সর্বজন বলে তোমার সেবক নারদ । 

পুর বার হানি কহে নিজ অনুভব ॥ ূ ন] ভূগ্রিল মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ॥ 



১, 
রা 

কপিল পিস পপ সপন, জ 

প্রভুর উচ্ছিষ্ট মোরে দেহ একমুষ্টি | 

এই বর দেহ মোরে চাহ শুভ দৃষ্টি ॥ 
শুনিয়া লখিমীদেবী বযষ্খন-বিস্ময । 

কহিতে লাগিল] কিছু কবিষা বিনষ ॥ 

প্রভৃ-আজ্ঞা নাহি কাকে দিবারে উচ্ছিষ্ট । 

আজ্ঞা লজ্ঘিষা তোবে দিব অবশিষ্ট ॥ 

বিলম্ব কবহ যদি আমাবে চাহিষ! | 

বিলম্বে সে দিতে পাবি সগ্তাত কবিযা ॥ 

এছন মধুর বোল বৈল ঠাকুবাণী। 
-ভাল ভাল বৈল কাজ বুঝিষা মাপনি ॥ 

কথেো দিন বহি একদিন পঁহ বসে। 

কব পবশিষ! দেবী বসাইল] পাশে ॥ 

হাসিষ! কহয়ে কথা সবস সম্ভাষে । 

অনুমতি না দেই দেবী অন্তব-তবাসে ॥ 

প্রণতি কবিয়া কহে নিবেদনণ আছে। 

হদ্রয তবাস মোব ঘুচাহ সক্কোচে ॥ 

সঙ্কট ঘুচাহ প্রভু বাখ নিজদাসী | 

চরণে ধরিয়া বোলে শুন গুণরাশি ॥ 

লখিমী কাতরে কহে প্রভূকে তরাস। 

স্থদূর্শন-পানে চাহে সবিক্ম় হাস ॥ 

কাপে চক্র সুদর্শন বোলে বিনয়বাণী। 

লখিমী-সন্কট আমি কিছুই না জানি ॥ 

লখিমী কহিল হ্থদর্শনেব নাহি দৌষ। 

নারদ-কথায় মোর হৈল হিয়াশোষ ॥ 

দ্বাদশ বসব মোর অজ্ঞাত-সেবা কৈল। 

পরিতোষ পাঞা আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ 

মাগ বর দিব বলি কৈল সত্য সত্য । 

পুন দঢাইল মুর্ন সেই কথা নিত্য ॥ 

মাগিল যে বর তোর উচ্ছিষ্টের তরে। 

মোব শক্তি কিবা তোর আজ্ঞা লজ্ঘিবারে ॥ 

ৰ 

ৰ 

ূ 
ূ 

১৫. 

মা, কথা বৈল মোর প্র মোর প্রমাদ নিকট । 

রাখ নিজ দাসী প্রত ঘুচাও সঙ্কট ॥ 
বুঝিষা কহিল প্রভু শুনহ লখিমি। 

বডই প্রমাদ-কথা কহিলে যে তুমি ॥ 
নিভৃতে সে দহ ষেন আমি নাহি জানি । 

শুনিষ! সন্তোষ পাইল প্রভু-আজ্ঞাবাণী ॥ 

কথো দিন বহি সেই জগতজননী । 

মৃহীপ্রসাদ মোরে দিল! ডাকিযা আপনি ॥ 

লখিমীপ্রনাদে মহাপ্রলাদ পাইলু: | 

পূর্ণমনোরথে মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলু ॥ 
কোটি-ইন্দু-সম জ্যোতি কোটি-কাম-বপ। 

কোটি-দিবাকর-তেজ হৈল অপরূপ ॥ 

শতগুণ তেজ মহাপ্রসাদ-পরশে । 
ৃ সস ৬ 

বীণা বাজাইয়। আমি আইলু' কৈলাসে॥ 

আমারে দেখি পুন পুছিল। মহেশ । 
হাসিয়। কহিল। আজ অপরূপ বেশ ॥ 

অতি অপবৰপ তেজ দেখিতে বিস্ময় । 

! আজি কেনে হেন বপ কহ না নিশ্চয় ॥ 

আগ্ছে।পান্ত যত কথা মকলি কহিল। 

শুনিয়া মহেশ পুন আমারে গঞ্জিল ॥ 

এঁছন হুর ভ মহাপ্রসাদ পাইয়া! | 

আপনি ভূঞ্জিল। মুনি আমারে না দিয়া ॥ 

আমা দোখবারে পুন আসিয়া প্রেমে । 

এহেন দুল ভখন নাহি দলে কেনে ॥ 

শুনিঞ] ঠাকুর বাণী লাজ্জত হইয1। 

নন্বিত-বযানে চাহে নখে নখ দিয়া ॥ 

আছে মহাপ্রসাদ বলিয়া দিল সুখে । 

পাছু না গশিল হর দিল নিজ মুখে ॥ 

আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশঠাকুরু 

পদতালভরে মহী কৰে ছুরদুর ॥ 



পি 
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প্রেমগ্রে টলমল সুমেরু পর্বত । 

কম্পমানা বস্থমতী চমক সর্বত্র ॥ 

প্রেমে ঘোগেশ্বর কাপে আপনা না ধরে । 

রসাতল যায় মহী মহেশের ভরে ॥ 

অনস্তের ফণা! ঠেকে কচ্ছপের পৃষ্ঠে । 

গরীব! বক্র করি কৃম্্ম চাহে একদৃষ্টে ॥ 
বক্রগ্রীবা করে ঘত দিগের বরাহ। 

হুহুগ্কার-নাদে ফাটে ব্রন্মাণ্ড-কটাহ ॥ 

মহেশের ভর মহী সহিতে না পাবি । 

আন্তেব্যন্তে গেল! যথা মহেশের পুরী ॥ 

কাত্যায়নী স্থানে মহী বৈল কর জুড়ি। 
মহেশের নৃত্য-ভরে প্রাণ আমি ছাড়ি ॥ 

প্রতিকার কর দেবি স্থষ্টি রাখিবারে । 

প্রমাদদ পড়িল নহে*সকল সংসারে ॥ 

পৃথিবী-কাতরবাণী শুনিঞা পার্বতী | 

সত্বরে চলিয়া গেলা যথা পশুপতি ॥ 

পূর্ণরসাবেশে নাচে দেবদেবরায়। 
মহেশ-আবেশ ভাঙ্গে কর্কশ" কথায় ॥ 

সম্বেদন-বেদনা অস্তর-ছুঃখী হইয়! | 
কর্কশ হৃদয়ে কহে পার্বতী দেখিয়া ॥ 

কি কৈলে কি কৈলে দেবি হেন অবিধান। 

এ আবেশভর্গ মোর মরণপমান ॥ 

তোরেধিক ৭ রিপু মোর নাহি ব্রিভূবনে । 
এহেন আনন্দ মোর ঘুচাইলে কেনে ॥ 
শুনিঞা মহেশ-বাণী কাতর অন্তর। 
পৃথিবী দেখহ প্রভু সম্মুখে তোমার ॥ 
তব পদ্-তাল-ভরে যায় রসাতল। 

সুষ্টি নষ্ট হয় দেখি বৈল কটুত্তর ॥ 

4 নহে নতুবা। 
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জীত্রীচৈতন্যমঙ্গল 

অপরাধ €কলু' দোষ ক্ষম মহাশয়। | 

হাসিয়া মহেশ দিলা পৃথিবী-বিদীয় ॥ 
পুনরপি পুছে দেবী বিনতি করিষা। 
এক নিবেদেড প্রভূ সন্দেহ লাগিষা ॥ 

কৃষ্ণরসাবেশে তুমি নাচ প্রতিদিনে। 

আজি মহী রসাতল যায় কি কারণে ॥ 

কোটি-দিবীকর-তেজ কিরণ প্রচণ্ড । 

অপবপ প্রেমানন্দ না ধরে ব্রন্গাণ্ড ॥ 

আজি কেনে অপরূপ অন্তর-আনন্দ। 

সবিশেষ কহ মোরে প্রভু গুণবস্ত ॥ 

মহেশ কহযে শুন আনন্দ-কাহিনী | 

প্রভুর উচ্ছিষ্ট মোরে দিল! মহামুনি ॥ 
ছুল্পভ এ তিন লোকে বিষ্্-নিবেদিত। 

বিশেষ অধরাম্বত বেদে অবিদিত ॥ 

হেন মহাপ্রসাদ আমি করিল ভক্ষণ। 

সফল জনম মোর আজি শুভক্ষণ ॥ 

লারদ-প্রপাদে মহাপ্রসাদ-পরশ । 

কহিল সম্পদকথা বড়ই সরস ॥ 

শুনি ঠাকুরের বাণী কহে মহামায়া । 

এতদিনে জানিল তোমার যত দয়া ॥ 

অদ্ধ-অঙ্গে ধর মোরে কেবল কপট । 

কৈতব-পিরিতি আজি হেল প্রকট ॥ 

এহেন দ্বল্ল ভ মহাপ্রসাদ পাইয়া । 

একল! খাইলে দেব আমারে না দিয়! ॥ 

লজ্জায় অবশ হঞা বোলে শুলপাণি। 

এ ধনের অধিকারী নহ ত ভবানি ॥ 

শুনিএ] রুষিল। হিয়া বোলে আছ্যা শক্তি । 

বৈষ্ণবী নাম মোর করে? বিষুভক্তি ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিলু' এই সভার ভিতরে । 

জানিৰ আমারে দয় প্রভুর অস্তরে ॥ 



সত্রথণ্ড ১৭ 
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এই মহাপ্রসাদ মুণ্রি দিব জগতেবে। ূ অবশ্ঠ উচ্ছিষ্ট দিবে, ভূঞ্জিবে সকল জীবে, 
মোর প্রতিজ্ঞা খাবে শুগালকুক্কুরে ॥ অবিরোধে নাথ, ত্রিজগতে ॥ 
এছন প্রতিজ্ঞা ঘবে কাত্যায়নী ঠকলা । পুন কহে গুণমণি, শুন দেবি কাত্যায়নি, 
শুনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ আপনে আইলা ॥ প্রতিজ্ঞা পালিব আছে কথা। 
সম্রমে উঠিষা! দেবী কৈল পরণাম । পুরুব-রহস্ত এই, তোমারে নিভৃতে কই, 
নিবেদন কৈল দেবী সজল-নয়ান ॥ ঘুচিব সংসার-জ্বর-চিন্তা ॥ 
কাতব্-অন্তরে কহে ছাড়িষা নিশ্বাস । পুরুব-রহস্ত যত, কেহে নাহি জানে তত্ব, 
আনন্দ-হৃদযে কহে এ লোচনদাস ॥ সমুদ্র মথিল দেবগণে। 

ইল মন্দার মথন-দণ্ড, রজ্জু ফণী অন্ত, 
লোম উপজিল ঘরিষণে ॥ 

সে মোর কলপতরু, যাঁচক যাচিঞা। করু, 

বিভা রাগ । যাব বত সেই মনে বাসে। 

বোলে পছ লহু-বোলে, নহ দেবি উতবোলে, | যেজন যে ধন চায়, সেজনসে ধনপায়, 

এ কি হযে তোর ব্যবহাব। বিমুখ না করে প্রতিআশে ॥ 

তোর মাযাবন্ধে অন্ধ, সকল সংসারখণ্ড, তহি এক দিব্য তেজে, চারু তরুবর বাজে, 

তেঞ্জি স্থষ্টি আছঘে আমার ূ অধিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য দেহে। 
তুমি মোব আছ্যা! শক্তি, তুমি সে জানহ ভক্তি, । সে মোর সহজ কপ, কেবল করুণা-ভূপ, 

তুমি মোৰ প্ররুতিত্বরূপা । ৰ আর যত সমান-সিনেহে ॥ 

তোমা বহি আমি নহি, তুমি আমা বহি কহি, । যত যত অবতার, সেই সে আশ্রমাগার, 

যে করহ তোমাবি কিরিপা ॥ লীলা-কলা-বিলাসের তরে । 

হব-গৌরী-আবাধনে, সর্বজন আম! জানে, ৷ পৃথিবী রহিব আমি, ত্রিজগত-নাথ স্বামী, 
হব-গৌরী মোর আত্মতন্। করুণা করিব পর্চারে ॥ 

তোর পর্সন্ন হিযা, দ্ুুচিল সকল মায়া, | কলিযুগ সবিশেষে,  সঙ্গীর্তন-পরকাশে, 
ঘুচিল স্ব-পর-ভেদ ভিন্ধু ॥ হব আমি মন্জ-মূরতি । 

এছন প্রতিজ্ঞা তোর,» এ-হেন উচ্ছিষ্ট মোর, | তহ্থ হব হেমগৌর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোর, 
অবিরোধে দিবে সভাকারে । প্রচারিব পরম পিরিতি ॥ 

ম্হাপ্রসাদের গন্ধের সভে হবে মুক্তবন্ধে, | এ মোর অস্তর হিয়া, তোমারে কহিল ইহা, 
ঘুচাইব নির্ধবন্ধ বিচারে ॥ সম্বরি রাখহ নিজমনে। 

শুনিএগ প্রভুর বাণী, পুন কহে কাত্যায়নী, | সব-অবতার-সার, কলি-গোরা-অব্ভার, 
মোরে ষদি দয়া থাকে চিতে। বিচার করহ নিজগ্তণে ॥ 
০ 



১৮ 

বিষ্ণু কাত্যায়নী-সনে, সংবাদ ত্রহ্মপুরাণে, 
উৎকলখগ্ডেতে পরকাশ । 

রাজা সে প্রতাপরুত্ব,। সর্বগুণের সমুদ্র, 
ব্যক্ত কৈল পরম উল্লাস ॥ 

এ কথা! তোমার সনে, স্মরণ নাহিক কেনে, 

হাসিয়া! কহয়ে মুনিরাজে । 
প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে,ঘোষণ। দিবার তরে, 

কলিযুগ-অবতার-কাজে ॥ 

সভে কলিযুগ পাঞ্া, পৃথিবীতে জন্ম গিয়া, 
নাম-বিপধ্যয় নিজ অংশে । 

সে সর্ব লোকনাথ, জর্ধ পারিষদ সাথ, 

জনম লভিব বিপ্রবংশে ॥ 

শুনিঞা নারদ-বাণী, উলসিত শূলপাণি, 
উলসিত৷ দেবী কাত্যায়নী। 

আনন্দে ভরল পুরী, সভে বোলে হবি হবি, 

উঠিল আনন্দ-বোল-ধবনি ॥ 
চলিলা নারদমূনি, উঠিল বীণার ধ্বনি, 

সরস মধুব স্বর সিঝে। 

অমিয়া-নদীর ধারা, 'শ্রবণে পূরিল পারা, 
ভ্রিভৃবন-জন-মন রণ ॥ 

আপনা পাসরে ষাইতে,চলিতে না পারে পথে, 
অন্গবাগে অরুণব্দনে । 

না জানিল পথশ্রম, ভালে বিন্দু বিন্দু ঘর, 
উপনীত ব্রহ্মার সদনে ॥ 

দেখি ব্রহ্ম অতিভিতে, অতি হরষিত চিতে, 

নারদে কৰিলা অত্যতান । 

মুনি পরণাম করে, পড়িগ্না চর্ণতলে, 
তুলি ব্রহ্মা কিল আলিঙন | 

গুছিলা কুশলবাণী, আগমনে ধন্য মানি, 
চিরদরশন-অন্গরাগে | 

শ্রীপ্রীচৈতন্তমঙ্গল 
শপ সপ্পিিলপপীলাপা পাপা পিপিপি সপীপপসপী এত পাশা পাত শি পপ এ 

হেন লয় মোর মনে, দেখি তোর স্থবদনে, 
রহস্য নিবেদ মহাভাগে ॥ 

তোর মুখোদিত বাণী, শ্রবণে অমিয়া-খনি, 

হিয়! জুড়াউক কহ শুনি। 

কৈছন লোকের কথা, কি না প্রভুর গুণগাথা! 
কি দেখিলে কি শুনিলে তুমি ॥ 

কথা কহে পরিপাটা, নারদের আরভটা 
স্কুরিত অধর দোলে অঙ্গ । 

বাম্প-ঝলমল আখি অরুণব্দন দেখি 

কথারস্তে দিগুণ আনন্দ ॥ 

শুন অদতূত কথা, তুমি সর্বস্থষ্টিকর্তী 
তোর নামে বুলিয়ে ব্রহ্মাণ্ড। 

যুগ-অনুরূপ যুগে, কর্মধশ্ম করে লোকে, 

কলিষুগে পাপ প্রচণ্ড ॥ 

দ্বাপবের শেষে লোক, সর্ব ছুঃখময় শোক, 

দেখি মোর কলিকে তরান। 

কাতর অন্তরে মরি, গেলু: প্রভুর বরাবরি। 
শুধাইন্ু কলির সাহস ॥ 

পাপময় কলিষুগে, নিস্তার না দেখি লোকে 

কহ প্রভূ কেমন উপায় । 

ব্রাহ্মণ সে বেদহীন, সর্বলোক ধর্মক্ষীণ! 

মোর হিয়ায় বড়ই সংশয় ॥ 

শুনিয়া কাতর বাণী, হাসি বৈল গুণমণি, 

দূর কর অন্তরের চিন্তা । 

কলি-লোক নিস্তারিব, নিজ ভক্তি প্রচারি' 
অবতার করিমু মো তথা ॥ 

দান ব্রত তপ ধর্ম, আর যত যত কম্ম, 

সব আরোপিয়! নিজনামে । 

কলি মহাদ্দোষ লেখ, এক মহাগুণ দেখ, 
মুক্ত মোর নাম-সঙ্থীর্তনে । 



ঘোষণা! বোন তুমি, শিব ব্রহ্মা আদি 
সভে জনমহ কলি পাঞ্া! 

করুণাবিগ্রহ আমি, 

যুগ-অন্ুরূপ গৌর হঞ ॥ 

তাক পপি 

এছন শুনিঞ| বাণী বিরিঞ্িঠাকুব। 

হৃদয়ে রুইল প্রেম-অমিয়া-অস্কুর | 
গণ্ড পুলকিত আখি অশ্রধারা গলে । 
আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা মুনি কৈলা কোলে । 

বোলয়ে বিরিঞ্চি শুন মহামুনিবর । 

তোর পরসাদে লোক প্রস্ম অন্তর ॥ 

বিষয়বিপাকে লোক মায়াবন্ধে অন্ধ । 

তোর পরসাদে লোক হবে মুক্তবন্ধ। 

লোকের নিস্তার হেতু তোর মাত্র চিন্তা । 

পুরুব রহস্ত কিছু কহি শুন কথ। ॥ 

সনকাদি মুনি যত আমার নন্দনে। 

অন্তরে প্রকাশি কিছু বৈল মোর স্থানে ॥ 

আমারে কহিল তুমি প্রতুব প্রিষপুত্র ৷ 

যে কিছু পুছিয়ে তার কহ মোরে সুত্র 

অচিন্ত্য অব্যয় প্রভূ নিত্যানন্দ ব্রহ্ম । 

সক্ষম সর্ধ্বেশ্বরেশ্বর সর্বময় ধন্ম ॥ 

অনন্ত নিগুণ নিরঞ্চন নিরাকার । 

আদ্য মধ্য অন্ত নাহি এ বুদ্ধি-বিচার | 

এছন ঠাকুর হঞ্া পৃথিবীতে জন্ম । 

অজ হঞা] জন্মি করে প্রাকুতের কম্ম ॥ 

বৃন্দাবনে রাস কৈল গোপবধূ সঙ্গে । 
কামিজন যেন কাম-রতি-র্ুস-বঙ্গে ॥ 

কি নারী পুরুষ সেই আত্মা সব জনে । 

কৈছন রমণ-তোষ অসস্তোষ কেনে ॥ 

ভূমি, 

জনম লভিব ভূমি, 

ুত্রথণ্ড ১৯ 
শপশী ২ পিপিপি পীর পাপ এপ্স পানা 

এঁছন সন্দেহ মোর হৃদয়ে বিশাল। 
তত্ব কহি চতুন্ম ঘুচাহ জঞ্জাল ॥ 

এছন সন্দেহকথ! সনকাদি বৈল। 
শুনিঞ। হৃদয়ে মোর বিস্ময় লাগিল ॥ 

অন্তর-চিন্তায় মোর মলিন বদন । 

মোরু অগোচর এ প্রভূর আচরণ ॥ 

বেদান্তের পার প্রভুর কেবা জানে তত্ব। 
আমা হেন কত ব্রন্ধা আছে শত শত ॥ 

ূ এই মনঃকথা আমি কহিবার বেলে । 

৷ হংসরূপে আসি প্রভু (বেল হেনকালে ॥ 

চারি ক্লোকে সমাধান কহিল আমারে । 

সেই সমাধান আমি দিল তা-সভারে ॥ 

সন্তোষ পাইয়। সেই সব মহাশয় । 

র পরিতোষে গেলা যার যথা মনে লয় ॥ 

৷ সেই চতুঃশ্লোকতন্ব সর্বরসভাগু । 
তার তত্ব জানে হেন নাহিক ব্রন্মাণ্ড ॥ 
ৃ কথোদিন বহি ব্যাস নৈমিষ অরণ্যে । 
সব বিবরিল যত ভারতপুরাণে ॥ 

না থুইল শেষ কিছু বলিবার তরে। 

 জাভ্য না ঘুচিল তত পড়িল ফাপরে ॥ 
মুচ্ছিত হইলা ব্যাস অরণ্য ভিতরে । 
জানি উপজিল দয়! প্রভর অন্তরে ॥ 
আমাকে ডাকিয়া দিল চারি শ্লোক এই। 
এই শ্লোক লঞা তুমি যাহ ব্যাস-ঠাই ॥ 
ব্যাস নাহি জানে মোর আচরণ-তত্ব। 

৷ এই শ্লোক অনুসারে কু ভাগবত । 

সেই ভাগবত আমি কহিল নারদ । 
তার জিহবায় সরস্বতী কহিল শবদ ॥ 
এতেকে বলিয়ে তুমি শুন মুনিবর | 
যুগে যুগে তুমি মান্ত্র জীবে দয়া কর।॥' 



্ শত 

জীবের নিস্তার হেতু তুমি মহাজন । 
ভাগবত দিব্য শাক কভু নহে আন ॥ 

নির্ববিষয় ভাগবত স্বতন্ত্র পুরুথ । 

না বুবিঞা শাস্্জ্ঞান করয়ে মূরুথ ॥ 
হেন ভাগবতকথ। কৃষ্ণ-অবতারে । 

গর্গমুনি ৫বল নামকরণের কালে ॥ 
তবে সে স্মরণ হৈল গর্গমুনি-বাণী । 
চারিযুগ-অন্ুরূপ বরণকাহিনী ॥ 

তথাহি শ্রীমস্ভাগবতে-_ 

আসন্ ব্ণান্ত্রয়ে। হ্ৃন্ত গৃহতোহনুধুগ্ং তগ্ুঃ | 

শুক্লে। রক্তন্তথ। গীত ইদানীং কুষ্ণতাং গতঃ ॥ 

সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ লোকে পরচার । 

ভ্রেতায় অরুণকান্তি যজ্ঞ নাম তার ॥ 

এবে কষ্ণবর্ণ এই নন্দের কুমার 
পরিশেষে পীতবর্ণ হৈব অবতাব ॥ 

ক্রমভঙ্গ বলি গ্লোকে সন্দেহ যাহার । 

চারি যুগে তিন বর্ণ এ,বুদ্ধি তাহার ॥ 

শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চারি বর্ণ বহি। 
চারি যুগ বি আর এক যুগ নাহি ॥ 

নহে বা বিচারি দেখ গৌর কোন্ যুগে। 

আস্তেব্যস্তে কহিলে সন্দেহ নাহি ভাঙ্গে ॥ 

ইহার বিচার কিছু কহি তাহা শুন । 

অজ্ঞান লোকেরে আমি বুঝাব এখন ॥ 

একাদশে এই কথা শ্রীভাগবতে । 
রাজ প্রশ্ন কৈল করভাজন-মুনিতে | 

তথাহি শ্রীমগ্তাগবতে-_ 
কম্মিন কালে স ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃুশো নৃভিঃ | 

নাম। বা কেন বিধিনা পুজ্যতে তদিহোচাতীম্ ॥ 

কোন্ কালে ভগবান্ কোন্ বর্ণ ধরে। 

কি নাম তাহার সেই হৈল কোন্ কালে ॥ পপ পপ সপ পাপা পাপা পিপি টিসি লিও ডি রি রি ৭ 

শি 

কোন্ কালে কোন্ ধশ্ম কেমন মানুষ । 

কোন্ বিধি পূজা করে কিসে বা সম্তোষ। 

তথাহি আীমস্তাগবতে শ্রীকরভাজন উবাচ। 

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিতোধু কেশবঃ । 
নানাবর্ণাভিধাকারে। নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ 

কৃতে শুরুশ্চতুর্ববাহুর্জটিলে। বক্ষলীম্বরঃ ৷ 
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিত্রদ্দণ-ক মগ্ডলু ॥ 

মনুষ্যাস্ত তদ। শান্ত। নির্ধৈরাঃ সুহৃদ সমাঁঃ। 

যঙন্তি তপন! দেবং শমেন চ দমেন চ॥ 

রাজাকে কহিছে মুনি শুন সাবধানে । 

সত্য-আদি যুগে লোক পূজয়ে যেমনে ॥ 
সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ হখস-নাম ধবে। 
চতুর্ববাহু তপোধন্ম জটা-বাকল পরে ॥ 
দণ্ড কম্গুলু কুষ্ণসার-উপবীত । 
শীক্ত নির্বেব্দ সর্ব লোকের চরিত ॥ 

তত্র ত্রেতায়াং শ্রীমন্ভীগবতে-__ 

হেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্ববাহুস্ত্রিমেখলহ । 

হিরণ্যকেশ্ত্ধ্যাআ। শ্রুক্শ্রবা ছাপলক্ষণ ॥ 

তং তর্দ1 মনুজ। দেবং সর্ববদেবময়ং হরিম্। 

যজন্তি বিদায়! ত্রষ্যা ধশ্মিষট ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ 

সেই প্রতু ভ্রেতাষুগে রূক্তবর্ণ ধবে। 

চারি বাহু ভ্রিমেখল ক্রক-ক্রব করে ॥ 

তগ্ত-হাটক-কেশ শিরের উপবে । 

সর্বদেবম্য় প্রভূ আপে যজ্ঞ কবে ॥ 

ত্রয়ী-ব্দ আত্মা তার নাম ধরে যজ্ঞ । 
বেদ-বিধিমতে পূজা করে ধন্মবিজ্ঞ ॥ 

তথাহি দ্বাপরে শ্রীমপ্ভাগবতে-_ 

স্বাপরে ভগবান্ শযামঃ গীতবাস। নিজায়ুধঃ 

জরীবৎসাদিভিরহ্ৈশ্চ লক্ষণৈক লক্ষিতঃ ॥ 

তং তদ। পুরুষ মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্ । 

যজস্তি বেদতস্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্বীসবে। নৃপ । 



প্পী্পিপি ক পতি শ্পীস্লি 

ইতি বাপ উব্ধীশ স্তবস্তি জগদীশ্বরম | 

নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু 

বাপরে শ্যামবর্ণ প্রভূ,ভগবান্। 

শ্রীবংস কৌস্তভ অঙ্গে পীত পরিধান ॥ 
মহারাজরাজাধিপ-লক্ষণ বিরাজে। 
ভাগ্যবান্ জন তারে বেদ-তন্ত্রে পুজে ॥ 

এই প্রত প্রতি যুগে যুগ-অবতার। 

যে যুগে যে ধশ্ম লোক করয়ে আচার ॥ 

সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ গেল। 

শ্বেত বৃত্ত আর কুষ্ণ বরণ কহিল ॥ 

তিন যুগে তিন বণ কৈয়া দিল মুনি । 

সাবধানে শুন কলিষুগের কাহিনী ॥ 

তথাহি শ্রীমপ্ভাগবতে-__ 

কৃষ্ণবর্ণং ত্যাঁকৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপাদম্। 

যজ্জৈঃ সঙ্কীর্ভনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি হুমেধসঃ ॥ 

কষ” এই ছুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে । 

“কুষ্ণবর্ণ নাম তার কহে ভাগবতে ॥ 

কান্তিতে “অকৃষ্ণ” তেঁহ শুন সর্বজন | 

গোরা গোরা বলি ইবে গাই তেকারণ ॥ 

সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ যত আর। 

সভার সহিত প্রভু কৈলা অবতার ॥ 

অঙ্গে বলরাম বলি তেঞ্ি কহি “সাঙ্গ । 

উপ-অঙ্গ আভরণ তেঞ্ি সে উপাঙ্গ” ॥ 

স্থদর্শন-আদি অস্ত্র আর পাঁরিষদ । 

সংহতি আইলা প্রভুর প্রহলাদ নারদ ॥ 

যৃত যত অবতারের দাসদাসী যত। 

সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর নাম লৈব কত ॥ 

এতেক বৈষ্ণব সব কহে অনুভবে । 

যেনাম আছিল তথা যে বা নাম এবে ॥ 

সুত্রখ্ড 
শসা লাশিপ 

২১ 

সামান্য মনচুষে ইহ! বুঝিব কেমনে । 

বিশ্বাস করিতে নারে অধমের মনে ॥ 
এই ত কারণে মুনি কহিল বচন। 

এতেকে বুঝয়ে ইহা স্থমেধা যে জন ॥ 
সঙ্কীর্তনপ্রায় যজ্ঞ ধম্ম পরকাশ। 

স্থমেধা জনার ইথে পরম উল্লাস ॥ 
এতেকে বলিয়ে ইথে সথমেধা যে জন । 

চারি যুগে তিন বর্ণ তাহার বাখান। 
কান্তি কৃষ্ণ বর্ণ রুষ্ণ ছুই হৈল এক । 
আর ছুই-যুগের বর্ণ এক নাহি দেখ 

কলি বা দ্বাপর ছুই যুগে এক বর্ণ। 
ছুই যুগে এক বর্ণ এই তার মন্দ ॥ 
সত্য ত্রেতা শ্বেত বক্ত ছুই বর্ণ আছে। 

কলি দ্বাপরে এক বর্ণ হেল পাছে ॥ 

গমুনির বাক্য কেনে বোল ব্রমভঙ্গ ৷ 

ক্রমভঙ্গ নহে শুন আছে বড় রঙ্গ ॥ 

ভূত ভবিষ্য বর্তমান কহিবার তরে। 

তিন-কাঁল কহে চাবি-যুগের ভিতরে ॥ 
সত্য ত্রেতা বহি দ্বাপর বর্তমান । 

দ্বাপরে কষ্ক-অবতার কষ নাম ॥ 

ইদানী? বলিয়া তেঞ্ বৈল গর্গমুনি । 
ভূত কাল-ভিতরে ভবিষ্যকাল গণি ॥ 

ভবিতব্যতা তার আছে ইহা জানি । 
ভূতের ভিতরে তেঞ্ঞ ভবিষ্য বাখানি। 

ভবিষ্যৎ অর্থে ভূত প্রমাণে পণ্ডিত । 

নিশ্চয় জানিহ তাহে এইত ইঙ্গিত ॥. 
তথাপি তাহাতে “তথা” শব্দ দিল মুনি । 

শুরু রক্ত বলি “তথা” কি কাজ কাহিনী ॥ 
তথা” শব্ধে পূর্বব-উক্ত শ্বেত রক্ত যথা । 

কলিষুগে পীতবর্ণ হব হরি তথা ॥ 

পলা | শপ পপি চে পপ পেশ শিস পিপি পরী উর, পপ এপি 
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ইবে দ্বাপরে এই কৃষ্তাকে গেল। 
গমুনি চারি-যুগে তিন-কাল কহিল । 

আমার বচন যে না লয় অবজ্ঞাতে । 
কি কারণে তথা” শব্ধ কুক সভাতে ॥ 

এতেকে কহিয়ে আমি শুন মোর বোল । 

কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিহ মোব ॥ 
নান হোসনি শা 

আর অপরূপ শুন শ্লোকের ব্যাখ্যান। 

এই মাত্র ব্যাখ্যা ইথি নহে অপ্রমাণ ॥ 

এই ত ব্যাখ্যাতে আছে অপূর্বব পূর্ববপক্ষ । 
যুগ-অবতার কষ এ বড অশক্য ॥ 

আর যুগে অবতার অংশ কলা লখি। 

আপনে সে ভগবান্ ভাগবতে সাক্ষী ॥ 

তথাহি শ্রামস্ভাগবতে-_- 

এতে চাংশক্লাঃ পুংসঃ কৃষ্স্ত ভগবান্ মবষম্ । 

ইঞ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়স্তি যুগে যুগে ॥ 

যুগ-অবতার কৃষ্ণ কহিব কেমতে ৷ 

এ বচন তবে কেনৈ কহে ভাগবতে ॥ 
বৃন্দাবনচন্্র যুগ-অবতার নহে । 

পূর্ণ পুর্ণব্রন্ম কৃষ্ণ ভাগবতে কহে ॥ 
এহি ত কারণে কিছু কহি তাহ শুন। 

অন্পজ্ঞান না করিহ কর অবধান ॥ 
তথাহি শ্রীমপ্ভাগবতে-_ 

আমন্ বর্ণান্ত্ররে। হ্ৃন্ত গৃহতো হনুষুগং তনুঃ | 
শুক্লে। রন্তম্তধ। গীত ইদানীং কৃষ্ততাং গতঃ ॥ 

গর্গমুনি কহিল গভীর বড বোধে । 
কেমনে বুঝিব ইহ। আমরা। অবাধে ॥ 
বুদ্ধিমান্ হয় ষদি জানে ভক্তজনে । 
বুদ্ধিমান লোক তাহা করয়ে প্রমাণে ॥ 

চারি যুগে চাবি বর্ণ কহিলেন মুনি । 
ভূত ভবিষ্য বর্তমান ত্রিকালকাহিনী ॥ 

চারি যুগে তিন কাল কহিবারে চাহে। 
এ সব একত্রে কথা এক শ্লোকে কহে ॥ 

সত্য ত্রেত। দ্বাপর আর যুগ কলি । 

শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চৌষুগ-ভিতরি ॥ 
চারি-যুগ আছে চারি-কাল হয় যবে। 

এই মত অবতার ক্রমে হয তবে ॥ 
তবে সে কহিলে হয় যথাক্রমে কথা । 

যথা! অবতাঁব কথ! অনুসারে তথা ॥ 

এতেকে সে ক্রমভঙ্গ কভু নহে ক্লোকে | 

“তথা” শব্দে ভবিষ্যকাল গর্গমুনি লেখে ॥ 
কে বা অবতাব চারি বর্ণ বা কাহাব। 

কে বা অবতারী কেমন বিচার ইহার ॥ 

আপনেহি ভগবান্ জন্মি যুবংশে । 

পৃথিবীতে অবতাব কবে আর অংশে ॥ 

বিশেষ-বিশেষণ কথা একত্র বাখানে | 

এই ত সন্দেহ ইথে দ্বিধা তেকারণে ॥ 

যতেক চৌ-যুগ তাহে অংশ অবতাব। 
যুগ-অন্থব্প বর্ণ ইহা সভাকাব ॥ 

ধন্মসংস্থাপন-অধন্মবিনাশ-নিমিত্তে | 

প্রতি যুগে অংশ-অবতার হয় তাথে ॥ 

| আপনেই দ্বাপরে ভগবান্ হরি । 

ৃ 

ডি 

অবতার-শিবোমণি সভার উপরি ॥ 

এবে কুষ্ণতাকে গেল! গর্গমুনি কহে। 
হ্যামহ্ুন্দর তন্থ বর্ণ কৃষ্ণ নহে ॥ 
প্রতি দ্বাপরে কষ্ণনাম কুষ্ণবর্ণ। 

তদ্রপতা৷ গেল প্রভূ এই তার মর্ম ॥ 
ষেনই দ্বাপরে কুষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র । 
এই ছুই যুগে সব যুগের স্বতন্ত্র ॥ 



পপ 

এই ছুই যুগে এক পূর্ণ বতার। 
ব্যাস কহিলেন উদাহরণ ইহার ॥ 

তথাহি বৃহত্সহম্রনীমন্তোত্রে__ 

তমারাধ্য তথ শস্তে। গ্রহীস্থামি বরং সদা । 

দ্বাপরাদৌ যুগে তৃত্ব। কলয়। মানুষাদিযু ॥ 
স্বাগমৈঃ কলিতৈস্তঞ্চ জনা ন্ মছিমুখান্ কুরু। 

মাঞ্চ গোপয় ষেন স্তাৎ স্ৃষ্টিরেযোত্বরোত্তর 

আর কিছু কহি শুন ভগবদ্গীতা। 

শীমুখ-উদ্দিত প্রভুর নিজ নিজ কথা ॥ 
তথাহি শ্রীমপ্তগবদগীতায়াম্__ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কৃতাম্। 

ধশ্ম-সংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

সাধুজন-পরিভ্রাণ ধশ্ম-সংস্থাপন | 
অধর্শ-বিনাশ-হেতু কহিল এ মর্ম ॥ 

যুগে যুগে জন্ম আমি লভিয়ে আপনি । 

এই ছুই যুগে মাত্র আপনেই আমি ॥ 
এক যুগ-শব্দে কহি আমার নাম যুগ? । 

বিশেষণ-বিশেষ্য করি বাখানয় লোক ॥ 
যুগ বিশেষণ যুগের তেঞ্ঞ “যুগ” বলি। 
এক দ্বাপর যুগ আর যুগ কলি ॥ 
যুগে যুগে চারি যুগ বলি কেনে বোল । 

কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার অংশ কেনে কর ॥ 

সে চারি যুগের কথা আর-ঠাই কহে। 

তাহাও কহিব আমি মন দেহ তাহে | 

তথাহি তত্রৈব-- 

যদ। ধদ। হি ধর্ন্ত গ্ানির্ভবতি ভারত। 
অভুযা্থানমধর্ধ্ত তদাযআ্মানং শ্জী ম্যহম্॥ 

যে যে কালে ষে যে যুগে ধর্মের হয় প্লানি। 

অধর্মের অত্যুত্খান সে সে কালে জানি ॥ 

সুতরখণ্ড ২৩ 

তদাকালে আপনাকে করিয়ে হজন। 

প্রতি যুগে অবতার অংশেতে জনম ॥ 
এতেকে কহিয়ে আমি শুন মোর বোল । 

কহয়ে লোচন কথা না৷ ঠেলিহ মোর ॥ 

কলিযুগে গৌর-কষণ জানিঞ্াছি আমি । 
বিশেষ সন্দেহ মোর ঘুচাইলে তুমি ॥ 
আর অপরূপ শুন কলিযুগ-মশ্ম । 
আশ্রমে নিস্তারে লোক সর্বময় ধর্ম ॥ 

দান-ব্রত-তপো-ধশ্ম-স্বাধ্যায়-সংযম । 

বাসনা বিষয় যত এ বিধি নিয়ম ॥ 
কম্মকাণ্ড শ্রুতি শুনি সব মায়ীবন্ধ । 

নাম-গুণ-মহিমা না জানে ছার অন্ধ ॥ 

কর্মস্থত্রে বন্দী ভব ভ্রমিতে ভ্রমিতে। 

নিবুত্তি না হয় কণ্ম নারে সঙ্কলিতে ॥ 

প্রলয়ের কালে সভে কন্মবন্ধ ঘুচে । 

হেন বন্ধ ঘুচে কষ্ণকথা যবে পুছে ॥ 

হেন গুণসম্কীত্্ন কলিযৃগধন্ম । 

ঘোর পাপময় বোলে না জানিঞা। মন ॥ 

যুগধশ্ম-সন্কীর্তন ঘুচাবে কেমনে । 
কে বা ধশ্মসংস্থাপন করে প্রভু বিনে ॥ 

পুরুব-প্রতিজ্ঞা গীতায় প্রভুর বচনে। 

প্রভু অবতার হয়ে যেই যেই কারণে ॥ 

সাধুজন-পরিত্রাণ অধন্ম-বিনাশ | 
ধন্ম-সংস্থাপন প্রতি যুগে পরকাশ ॥ 

কলিযুগে সঙ্কীর্তন-ধর্ম ইহা" মান। 
কলি-গোরা-অবতার কভু নহে আন ॥ 

ইহা বলি কোলাকোলি করে মুনি সনে । 
আনন্দে বিহ্বল ত্রক্ষা কিছুই না জানে ॥ 



২৪ 

এক কহে আর উঠে গোরাগুণের প্রবাহে । 

সকল ইন্দ্রিয় সুখ করিবারে চাহে | 

আর কথা! শুন প্রভুর সহম্রেফ নামে । 
এককালে ছুই নাম বৈল একু ঠামে ॥ 

তথাহি মহাভারতে শাস্তিপর্বণি-_- 

সুবর্ণ বর্ণে! হেমাঙ্গে। বরাঙ্গশ্চন্দনাজদী | 

সম্গযাসকৃৎ শম: শাস্তো নিষীশাস্তিপরায়ণঃ ॥ 

হেমগৌর-কলেরব স্ুবর্ণ-জ্যোতি । 
সন্গ্যাস করল সে পরম মহাযতি ॥ 
ভবিষ্যপুরাণে শুন কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা । 

কলি জনমিব তিন বার এই আজ্ঞা ॥ 

তথাহি ভবিষ্তপুরাণে-_- 

অজায়ধ্বমজায়ধবমজায়ধবং ন সংশয়ঃ | 

কলৌ সন্ীর্তনারস্তে ভবিষ্যমি শচী মৃতঃ ॥ 

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে । 

কলিষুগ-ধর্্-মশ্ম বিচারহ মনে | 
পাঁপময় কলিযুগ কহে সর্বজনে । 

অধশ্ম প্ররূট ধশ্ম ক্ষীণ আচরণে ॥ 

হরিনামসন্কীর্তন এই ধশ্ম তার। 
এই পুন হরিনাম সর্ববধন্মসার | 
দান-ব্রত-তপো-ধন্ম-যজ্ঞজপ-ফল । 

অনায়াসে মুক্তি দেই এক নাম-বল ॥ 
বিষয়ী বিষয়ভোগে নাম করে চিন্তা । 
আগে ভোগ দেই পাছে হরি ভক্তি-দাতা ॥ 

শ্রদ্ধাবস্ত জন যদি হরিগুণ গায় । 
সব সখ ছাড়ি প্রভূ তার পাছে ধায় ॥ 
এহেন কৃষ্ণের নামগুণসন্কীর্তনে | 

পাপমম় কলিযুগে হেন কেনে ধর্মে ॥ 

যুগের স্বভাবে আর যুগধশ্ম কহি। 
পাপময় কলিষুগে পরধর্ম এহি ॥ 

শ্রীপ্রীচৈতন্যমঙ্গল 

যদি বা বলিব! পাপ হুশ্ছেছ্য কারণে । 

প্রকাশিল। মহাখড়গা নামসন্গীর্তনে ॥ 
সত্য-আদি-প্রজ। কেনে কলিজন্ম মাগে। 

হরিপরায়ণ কেনে হয় কলিযুগে ॥ 

তথাহি শ্রীভাগবতে-__ 

কৃতাদিধু প্রজা রাঁজন্ কলা বিচ্ছন্তি সম্ভবহ্্। 

কলৌ খলু ভবিষ্যপ্তি নারায়ণপরায়ণঃ 

কৃষ্ণ অবতারে সে লইয়া সর্বশক্তি । 

পাপাশয়-জনে কেনে দেই হরিভক্তি ॥ 

এঁছন করুণা কহ কোন্ যুগে আর । 
না! ভজিতে প্রেম যাচে কোন্ অবতার ॥ 

পাপনাশহেতু আছে ধশ্ম কম্ম তীর্থ। 

“কি জানহ ধশ্মশীল পায় হেন অর্থ ॥ 

এতেকে জানিল কলিযুগ যুগসার। 

সঙ্কীর্তন্ধশ্ম বহি ধন্ম নাহি আর ॥ 

এতেক বিচারকথা কহিল বিরিঞ্চি 

শুনিঞ্া নারদ বাণ! বাজায় সুসঞ্চি ॥ 
এহেন অমৃত ব্রহ্মা-নারদ-সম্ভাষ । 

দন্তে তৃণ ধরি কহে এ লোচনদাস ॥ 

স্পস্ট রি 

নারদ কহয়ে ব্রহ্মা কি কহিব আব । 

যে কিছু কহিলা এই হৃদয় আমার ॥ 

কম্মবন্ধে ভমিতে ভ্রমিতে কত কল্প । 

তবে বৈষ্ণবের সেবা ঘটে যদি অল্প ॥ 

তার মহোত্তম কথা নিগুঢ শুনিঞা। 

পালয়ে পরম যত্বে সাবধান হঞা ॥ 

তবে মুক্তবন্ধ হঞ৷ কৃষ্ণপর হয়ে । 

সালোক্যাদি চারি মুক্তি অঙ্গুলি না, ছোয়ে ॥ 

তার পর প্রেমভক্তি গোপিকার ভাব ৷ 
কে বা অধিকারী আছে এ সব আলাপ ॥ 



৪ সা পাশপাশি পাপা পলা শী | পিপিপি পিস পপ 

যা সভার বশ প্রভূ ব্রিজগতনাথ । 

প্রাকৃত জনের হেন কুলটার সাথ ॥ 

তার প্রেমভক্তিকথ! কে বলিতে জানে । 

গুল্সলতাজন্ম উদ্ধব মাগে যার গুণে ॥ 

যে পঁছুচব্ণু ব্রন্মা-মহেশ ধেয়ায় | 

যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র খুঁজি উদ্দেশ না পায় ॥ 

অশেষ-লখিমী যার কবে পদ সেবা । 

বাক-অগোচর যার পদমধু-প্রভা । 
চারি-বেদে যাহার মহত্ব নিত্য গায় । 
অনন্ত মহিমা গুণ ওব নাহি পাষ ॥ 

শেষ মহাশয় যার শযনের শষ্যা | 

তেন প্রভূ করে গোপিকার পরিচধ্যা ॥ 

আর কত ভকত আছয়ে শত শত । 

হেনবপে বশ ঠকল গোপী-অন্থগত ॥ 

কোথা কৃষ্ণ পরমাত্স! নিগুড এ প্রেমা। 

কোথা গোপী বনচারী ব্যাভিচারী কামা | 

এঁছন ভকতিতত্ব বুবিবারে চাই । 
পরম নিগুট ভক্তি ইহা বই নাই। 
হেন ভক্তি প্রচারিব কলিষুগে প্রভু । 

লখিমী অনন্ত যাহা নাহি ভূঙ্জে কতু ॥ 

ঘোষণা বোলহ ব্রহ্মা এই ব্রহ্মলোকে। 
নিজ নিজ অংশে জন্ম লভ কলিষুগে ॥ 
ইহ1 বলি মহামুনির অন্তর উল্লাস। 

চলিলা নারদ কহে এ লোচন্দাস ॥ 

অমিয় সিঞ্চিল যেন, 

হত্রখণ্ড ২৫ 
সপ সপ পাপ পাব পা ও কত গাজা 

জগতজনের মন, 

ত্রিভৃুবনে আনন্দচমকিত ন1 ॥১| 

জয় জয় হরিবোল, আনন্দময় কল্লোল, 

ঘোষণা পড়িল তিন লোকে না । 

অস্ত্র পারিষদ সব, সাঙ্গোপাঙ্গ জন্ম ল্ভ, 

গোরা অবতার কলিযুগে না ॥২॥ 

এছন করুণাকর দেখব নয়ান মোর, 

অমিয়া সিঞ্চিব কলেবর্ না। 

জয় জয় জগন্নাথ, কতেক ভকত সাথ, 

নিজভক্তি করিব পরচার না ॥৩॥ 

ধনি রে ধনি রে ধনি, কলিযুগ লোকে ধনি, 

অবনী নদীয়া তার মাঝে না। 

ধনি রে ধনি রে শচী, ধনি মিশ্র পুরন্দরে, 

জনম লভিব গোরারাজ না ॥৪॥ 

অহ্হ সঙ্গিনী সঙ্গে, হরিগুণ গাহ রঙ্গে, 

বাও শঙ্খ মুদঙ্গ করতাল না। 

ভুবন চতুর্দশ, প্রেমবরিষণ যশ, 
কীর্তন করব পরচার না ॥৫॥ 

বৃন্দাবন গুণ রস, প্রণয় সে সরবস, 
আপনে আসম্বাদি দিব সভে না। 

দেব নাগ নরগণে, আচগ্ডাল সবজনে, 

পিয়াইব মহা করি লোভ না 1৬| 

আনন্দে আনন্দ গুণ, মঙ্গলে মঙ্গল শুন, 

বৃন্দাবন-ধন-পর্কাশ না । 

টির সকল ভুবনপতি, ক্ুপায় আওল ক্ষিতি, 

আনন্দে ভূলল লোচন্দাস না ॥৭॥ 
বরাড়ী রাগ 

প্রাণ গোরাাদ নারে হয় ॥ 

চলিল। নারদমুনি, বীণার গঞ্জন শুনি, : যোগীন্দ্র মুনীজ্দর ইন্দ্র চন্দ্র আদি লোকে.। 
শ্রবণমঙ্গল গুণ গীত না। 

৪ 

শুনিঞা আনন্দময় নাচয়ে কৌতুকে ॥ 
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নারদ আনন্দময় ভ্রময়ে কৌতুকে । 
ম্ঞ্জরিত মৃততরু যেন দেখে লোকে ॥ 

হেনমতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে আচদ্বিত ৷ 

ধশ্মবিপধ্যয় দেখে লোকের চরিত ॥ 

দান ব্রত তপস্যা ছাড়িয়! সর্বজন । 

নিজ নিজ কন্ম ছাড়ি উদর পালন ॥ 

রুষ্ণ-উদ্দাসনা-ধন্ম ছাড়িল ব্রাহ্মণ । 

ক্ষত্রি বৈশ্ঠ শুদ্র ছাড়ে ব্রাহ্মণ সেবন। 
মাতা পিতা! গৌরব ছাড়িয়া সব জন। 
স্্রীয়ের গৌরব করে কায়বাক্যমন | 
মনে অঙ্গমানি মুনি জীনিল নিশ্চয় । 

এই কলিষুগ ইথে নাহিক সংশয় ॥ 
যালাগিয়া তিন লৌকে ঘোষণা পড়িল । 

কারে নিবেদিব সেই কলিযুগ আইল ॥ 
চিন্তিত হইয়া মুনি বসিল। ধেয়ানে। 

আচম্বিতে শুভবাণী উঠিল গগনে ॥ 
জগন্নাথ দারুত্রন্ম আমি নীলাচলে | 

লোক নিস্তারের হেতু সমুদ্রের কুলে ॥ 
পুরুব বৃত্তীস্ত স্মগরণ নাহি তোর । 

কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় আজ্ঞ! পাইলে মোর ॥ 

চল চল মুনিরাজ নীলাচল পুরী । 
আচরিহ জগন্নাথ-আজ্ঞা অনুসারি ॥ 

চলিল। মুনীন্দ্ররায় হরিষ হিয়ায় । 
উঠিল বীণার ধ্বনি জগত জুড়ায় ॥ 

হাহা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়। 

দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ব্রিজগতরায় ॥ 

যত অবতার তার আশ্রয়-সদন। 

সর্বকলারসময় প্রসন্ন বদন ॥ 

চরণে-পড়িয়া মুনি বোলে কর জুড়ি। 

কুপা কর জগন্নাথ আইল যুগ কলি / 

রীত্রীচৈতত্যমল 
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মহাঁঘোর পাপেতে পড়িল সর্ব লোকে । 

শিশ্বোদরপরায়ণ ভ্রাস্ত মহাশোকে ॥ 

শুনিঞা ঠাকুর মনে হাসি হাঁসি বৈল। 

কর পরশিয়া তারে নিভৃতে কহিল ॥ 

পরম নিগুঢ় কথা কহি তোর সনে । 
গোলোকে চলহ মুনি আমার বচনে ॥ 

বৈকু উপরি স্থান, গোলোক তাহার নাম, 

গৌরাঙ্গ সুন্দর তাহে রাজা । 
লখিমী অধিক নারী, কে কহ পুরুখ স্তিরি, 

স্থখময় সকল পরজ1॥ 

বাধা আর রুক্মিণী, এই ছুই ঠাকুরাণী, 

তার অংশে যতেক নাগরী। 

শত শত শাখা ভক্তি, এ দোহার লঞ] শক্তি, 

সেবা করে সব অন্ুচরী ॥ 

আর দেবী সত্যভামা, রূপে গুণে অনুপম, 

সব রস বৈদগ্বীর সীমা । 

লীলা বিলাস লাবণ্য, সর্বকলা রস ধন্য, 
ত্রিজগতে রমণী পরমা ॥ 

সঙ্গীত বলিয়ে যারে, 
শব্বব্রদ্দ জগতে বাখানে । 

বলিয়ে পঞ্চম বেদ, যে বুঝয়ে ত্বরভেদ, 

বুদ্ধিবূপা সর্বত্র সমানে ॥ 

পুরুষ ঠাকুর-অংশ, সকল বৈষ্ণব-বশ, 

রসময় রঙ্গনামা পুরী । 

এছন মহিমা! যার, কহিতে শকতি কার, 
এক মুখে কহিতে না পারি ॥ 

যতেক গোপিকাগণে, রাস কৈল বৃন্দাবনে, 
রাধা আগে করি করে সেবা। 

৩।শ পঞক্চলকে আলে, 



করুণ। কারণে আইলু এথা । 

চৈতন্য-সর্ষেশ্বরে, গৌর দীর্ঘ কলেৰরে, 
দেখিয়া ঘুচাহ মনোব্যথ! ॥ 

যে বূপে দেখিবে তথা, সে বপে আসিব হেথা, 

কীর্তন করিব পরচাব। 

ঘুচাব সকল ছুঃখ, প্রচাবিব প্রেমস্থুখ, 

কলিলোক করিব নিস্তার ॥ 

চলিলা নারদমুনি, শুনি অপরূপ বাণী, 
ব্দঅগোচর এই কথা । 

বৈকুণ্ঠের পর আর, গোলোক দেখিব ষার, 
সকল ভুবনে গুণ গাথা ॥ 

মুক্তি পরমুক্তি আব, 

নিগুঢ় শুনিল এই কথা । 
লোক বেদ অবিদ্িত, অবেকত অবিহিত, ; রাখা মাত্র প্রকৃতি, 

বেকত দেখিব আজি তথা ॥ 

সুপ্রেখগ্ ২৭ 

ললিতা বিশাখা যত, রাধিকার অন্থগত, | অনুরাগে ধায় মুনি, বীণার গর্জন শুনি, 
আর যত রস-অনুভবা! | বৈকুগ্ের প্রজা হরষিত। 

ভক্তি বিষ নাহি তায, নিরবধি ষশ গায়, ; বৈকুঠের দুয়ারে গিয়া, প্রেমায় বিহ্বল হঞা, 
স্বতন্ত্র হইয়া পরাধীন । স্মঙ্গল গায় গুণগীত ॥ 

মুক্ত পুন সর্বজন,  প্রারুত জনের হেন, ৷ দেখিল টবকুণনাথ, সব পারিষদ সাথ, 
ভকতি করয়ে যেন দীন ॥ বসিয়াছে ব্বর্ণসিংহাসনে । 

সালোক্যাি চাবি মুক্তি, বৈকুষ্ঠনাথের শক্তি, : মুনি পরণাম করে, পড়িয়া চরণতলে, 
ভক্তিহীন আপনে স্বতন্ত্র । তুলি পু কৈল আলিঙ্গনে ॥ 

লখিমী-সম্পদময়, দীনভাব নাহি রয়, | হাসিহাসিবোলেপহ',আজ কোথা হৈতে তু 

ভকতি কেবল পরতন্ত্র। কহ মুনি হৃদয় সত্বরে। 
শর্কর। সে আপনে, নিজ স্বাদ নাহি জানে, ; উৎকণ্ঠা হৃদয় মোর, পালিষ অন্তর তোর, 

পরজনে দেই উপভোগ । অগোচর কৰিমু গোচরে ॥ 
এছন মুকতিপদ,  ভুক্তিপথে দেই বাধ, ; কব জোডি বোলে মুনি, তুমি সর্ব্ব-অন্তধ্যামী, 

সব পর প্রেমভক্তিযোগ ॥ তোরে মুঞ্ি কি বলিব আর। 
বিধাতাব অগোচর, সে পুরী আমাব ঘর, | দারুত্রক্ষৰপে মোরে, যে কহিলে অস্তরে, 

সেই কপ দেখিব তোমাব ॥ 

পুন কহে গুণমণি, নিভূতে কহিএ আমি, 
সেই রূপ সহজম্ববপ | 

তার ছায়া মায়া যত, অবতার শত শত, 

কেবল করুণামম ভূপ ॥ 

যার ছায়া শক্তি আমি, ব্যাপিত সকল ভূমি, 

সর্বময় বিষণ বিষণ সর্ব । 
লক্ষ্মী মোর অনুচরী, আর এই মুক্তি চারি, 

তোরে এই কহিল সন্দর্ভ ॥ 

যার ছায়া বিষুণ আমি, সম্পদ্ হায়! লখিমী, 
বৈকুষ্ঠের ছায়। এ বৈকুগঠ। 

ভাগবত বিচার, | মুক্তিছায়া চারি মুক্তি,সভে আরোপিয়েভক্তি, 
সেবে নাথ সে প' বৈকুঞ্ঠ ॥ 

প্রেমময় আকুতি, 

যার বশ পুরুষ প্রধান। 



২৮ প্রীপ্রীচৈতন্যমজল 
সপ পাপা, পাক্িিপসপ পতি পিশস৬০০ত ৯০০ আপ এ পা সৎ শা সস শশী িসপিসপস্পিপীপপী পপ পপ পপ 

প্রকৃতি দক্ষিণা বামা, ললিতা বিশাখানামী, | সব ম্তরু কল্পক্রম, তহি এক নিরুপম, 

তিন গুণ শকতি সন্ধান ॥ বত্ব-নদী তার চারি পাশে। 

নিশ্চয় বচন মোরি, অমায়া সে গৌরহরি, ত্বর্ণসিংহাসন তায়, বসিয়া গৌরাজ রায়, 

প্রকট করুণা-কল্পতরু। অমৃত মধুর লহু হাসে ॥ 

চল মুনি চলি যাই, সেই মহাপ্রভু ঠাই, ; সশাখ মঙ্গলঘটে, সিংহাসন-সন্নিকটে, 

সকল ভুবনে শিক্ষাপ্তরু ॥ বামপদানুষ্ঠ পরশিয়]। 

চলিলা মুনীন্দ্ররায়। বীণা হরিগুণ গায়, | রতনপ্রদীপ জলে, যেন দিন দিবাকরে, 

আনন্দে অবশ অঙ্গ কাপে । আলোকিত জগত ভরিয়া ॥ 

পুলকিত সব গ', আপাদ মস্তক পা, | রাধিকা দক্ষিণপাঁশে, অনুচরী করি কাছে, 
প্রেমবারি ছুনযানে ঝাঁপে ॥ বতনকলস করি করে। 

প্রেমমদে মাতৌয়ার, ক্ষণে হয় চমতকার, ! বামপাশে রুক্সিণী, কাছে করি সঙ্গিনী, 

ক্ষণে ডাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া । রত্ুঘটে পূর্ণ জল ভরে ॥ 

ক্ষণে আধ পদ যায়, ক্ষণে ক্ষণে ফিরি চায়, | নগ্রজিতা জল ভরে, দেই মিত্রবন্দা-করে, 

ক্ষণে কান্দে ক্ষণে চলে ধা'য়া ॥ মিত্রবৃন্দা স্থলক্ষণা-করে । 

আচগ্বিতে বাষু বহে, জুড়ায় অন্তর দেহে, : সে দেই রুঝ্সিণী-হাথে,দেবী ঢালে প্রভূ-মাথে, 

লাখ লাখ হিমকর-জ্যোতি। অভিষেক স্থরনদীজলে | 

ূ 
ৰ 
ূ 
্ 

শ্রীপাদপদুম-গন্ধে,র আউলায় শরীরবন্ধে, ূ তিলোত্তম! জল ভরে, দেই মধুপ্রিযা-কবে, 

হেন বুঝি তহি,কামর্কাতি ॥ র মধুপ্রিয় চন্দ্রমুখী-করে । 

অনেক মদনরায়, অনুগত কাজে ধায়, সে দেই রাধিকা-হাথে, রাই ঢালে প্রভৃমাথে, 

প্রেমা বিচু না দেখিয়ে লোক । | অভিষেক কৈল গঙ্গাজলে ॥ 

না দিব| রজনী জানি, ন। দেখিয়ে ভিনাভিনি, | সত্যভাম] অন্তরে, দিব্য গন্ধ করি করে, 

সর্বজন হরিষ অশোক ॥ | দিব্য বস্ত্র দিব্য উপহার । 

গমন নটন্লীল।, বচন সঙ্গীতকল।, | লক্ষণ! স্ুভদ্রা ভদ্রা, সত্যভামা-পরতন্তরী 

নয়ানচাহনি আকর্ষণ । অন্ুক্রমে করে দেই তার ॥ 

রঙ্গ বিন্ু নাহি অঙ্গ, ভাব বিন নাহি সঙ্গ, | আর দিব্য নারী যত, চারি পাশে শত শত, 

বসময় দেহের গঠন | দিব্য রত্ব দিব্য অলঙ্কার । 

তনু চিদানন্দময়, ভূমি চিস্তামণি হয়, : রৃতনস্তবক করে, রহে প্রভৃ-বরাবরে, 

কল্পতরু সর্বতরু তথা । জয় জয় মঙ্গল-উচ্চার ॥ 

গোলোকনাথের জান, ইহা বহি নাহি আন, 
আগমে কহিল এই ধ্যান । 

সুরভি বতেক সব, কামধেজ যেন নব 

উদ্ধবাদির আশা গুল্মলতা ॥ 
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ডা সী পিস পা পপ পপ জা সপ জপ আপ লা পপ পা পাপা পাপ পোলা পা জগ পপি পপি গগ সর | পাশা 

হেমগৌর কলেবর, '. মন্ত্র চারি অক্ষর, | যে পুন আরতি করে, তুয়া পথ অনুসারে, 
সহজে বৈকু্ঠনাথ শ্যাম । : নানা বুদ্ধি নহে এক মত। 

হ্যামদেহে চারি হাথ, ধরেন বৈকুঞঠনীথ, | কেহোবোলে সর্বব্যাপী,সুস্স্বাদীসাংখ্যযোগী 
চার হস্তে চারি অস্ত্র তার। স্থলসেব! করয়ে ভকত ॥ 

হেম-কমলীয় পু, হেম-অঙ্গে হাসে লু, | কেহো বেদ অনুসারে, নিত্য ধশ্ম-কন্ম করে, 

দ্বিভূজ শরীর শুন সার ॥ বর্ণশ্রমধম্ম-অন্থগত | 

'এছন সময় মুনি, দেখি গৌরগুণমণি, ূ বেদান্তসিদ্ধাস্ত সেই, সমাধান নাহি পাই, 

বিহ্বলে পড়িল পদতলে । | নিব্বিচিন্ত্য নহে একমাত্র ॥ 

ঝ্াখি মেলিবারে নারে, পুন চাহে দেখিবারে, | অন্টোন্তে বিরোধ কেনে, ইহা নাহি অন্ুমানে, 

সিনাইল নয়নের জলে ॥ ৃ কহে পুন একই অদ্বৈত। 

সান সমাধিয়া পু, মুচকি হাসিয়া লু, 

নারদ তুলিয়া! লেল কোলে । 

ঘুচিল সংশয় চিন্তা, খগ্ডিল মনের ব্যথা, 
পধ প্রিয় লহু লহু বোলে ॥ 

মুনি বোলে শুন প্রভু, হেন অবতার কু, 

না বুঝি তোমার মন্্, পক্ষ ধরি করে কন্ম, 

তোর কথ! অর্ব-অবিদিত ॥ 

এবে পদ-পরসাদে, নিরবধি প্রাণ কাদে, 

ছাড়ি ইহা প্রারুত মৃূরতি । 
পুন জনমিব আর, করি কৃষ্ণ-সংসার, রি ».- ৮শীাশীটাশশী শীশ্্পাশীশীশাািশীটিটা শীত 

ন। দেখিল না শুনিল আমি । | আচরিব এই প্রেম্ভক্তি ॥ 

জনম সফল আজি, দেখিল অমায়ারাজি, ! এছন নারদবাণী, শুনি কহে গুণমণি, 

ধনি ধনি আপনা বাখানি ॥ ূ চল চল চল মুনিরাজ। 

র্মাদি না জানে তত্ব, অবতার অবিদিত, | কলিলোক নিস্তারিব, নিজপ্রেম বিস্তারিব, 
অচিন্ত্য বলিয়া বলি তোমা । | জনমিব নদীয়ার মাঝ | 

জ্যোতির্ময় বোলেকেহোচমুখেনানির্ববচেসেহো, | চলহ নারদ তুমি, শ্বেতদ্বীপে' আছি আমি, 
কহিবারে নাহিক উপম! ॥ র বলরাম নামে সহোদর । 

কেহো বোলে পরাৎ্পর, প্রধান পুরুষবরঃ | অনন্ত যাহার অংশ, একাদশ রুদ্রবংশ, 

বিচারে না করে নিরূপণ । সেবা করে মহেশ ঈশ্বর ॥ 

সর্বময় তোর শক্তি, দেখিয়া ন। পায় যুক্তি, ৰ রেবতী রমণী সঙ্গে, আছয়ে বিলাস-রঙ্গে, 

অগোচর তোর আচরণ ॥ ূ ক্ষীবর জলনিধি-মহী মাঝে । 

সহঅফণা অনন্ত, না পায়্যা গুণের অস্তঃ ূ যত অবতার হয়, সেই মাত্র সহায়, 

ছ্বিজিহ্ব! ধরিল সব মুখে । ূ আগে করি করি নিজ কাজে ॥ 

না পাইল গুণের ওর, এছন ঠাকুর গৌর, চল চল মুনিরাজ, গোচবর করহ কাজ, 

কূপাবলে দেখিল তোমাকে ॥ কহিয় করিয়! পরবন্ধ । 



ত)৩ প্রীপ্রীচৈতন্যমজল 
সপা্পসপ পাপী শীলা টি পাপাশ শী শপ আপি িশকিশ পিীপ পপ একি িপাশীশীক্ ০ শিশিরে দশ 

নিজনিজ অংশ লঞ্গা, পৃথিবী জনম? গিয়া, | অধন্ম বিনাশ হেতু মোর অবতার । 
স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ ॥ 

আনন্দে নারদমুনি, শুনিঞা ঠাকুরবাণী, 
হিয়াস্তথে বোলে হরিবোল। 

কহয়ে লোচনদাস, এ দোহার সম্ভীষ, 

শুনি উঠে আনন্দ-হিলোল ॥ 

পাপে 

নারদে বিদায় দিয়া বসিলা ঠাকুর । 

আপন অন্তরকথা তুলিলা অঙ্কুর ॥ 

পৃথিবীতে জনম লভিব যে কারণে । 
তত্ব কহি সর্বজন শুন সাবধানে ॥ 

নিজবুন্দ লঞ্া কহে নিজ মনঃকথা। 

মহামহেশ্বর করে পৃথিবীর চিন্তা 
ডাহিনে রাধিকা বহে বাঁমেতে কুক্সিণী। 

তাহার অন্তরে যত প্রধান রঙ্গিণী | 

তাহার অস্তরে যত শ্পর্িয় পারিষদ । 

তাহার অন্তন্কর যত আর অঙ্গগত। 

প্রাণনাথ-প্রিয়কথা শুনিব শ্রবণে | 
লাখ লাখ আখি. এক স্বন্দরবদনে ॥ 

অনেক চকোর যেন একচন্দ্রআশে । 

পিবই অমিয় শ্রীমুখপরকাশে ॥ 
যুগে যুগে জন্ম মোর পৃথিবীর মাঝে । 
সাধুপরিত্রাণ ধন্ম রাখিবার কাজে । 

ধ্দসংস্থাপন করি না বুঝই কেহো। 
অধিকে বাঢ়য়ে পাপ পর্মাদ সেহো ॥ 

সত্যযুগ-অধিক ত্রেতায় বাঢ়ে পাপ। 

দ্বাপরে তাহার্ধিক এ বড় সম্তাপ ॥ 
কলি ঘোর অন্ধকার নাহি ধন্দলেশ । 

করুণ বাড়িল দেখি সর্ধবজনরেশ ॥ 

পাত পপ 

পাপা পাপা জাপা পাপগাপাপা পাপ্ীাশলপিপাশপপাপাশিশ পাপা িপপীাশাশীপিািশিশিশীশীশিশিপিপেপিশীীাািীশিীশাাাাস্ীপীশীপীশাশশাাশাাশাশিিিিিশাশাশিীশীপীটীশীীশিশীতিাটাশািোশাশ্শাশীী টাাশাীশেরা 

অধর্্ম বাঁঢ়য়ে পুন কি কাজ আমার ॥ 
এঁছন জানিঞ্ঞা দয়া উপজিল চিতে । 

জনম লভিব নিজ প্রেম প্রকাশিত ॥ 

ব্রহ্মার হুর্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়! | 

বুঝাইব সর্ধবলোকে প্রেম প্রচারিয়া ॥ 
নবদ্বীপে জন্ম মোর শচীর উদ্দবে 

গঙ্গার সমীপে জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥ 
অন্য অবতার হেন অবতার নহে । 

অস্থর  সংহার হেতু পৃথিবী বিজয়ে ॥ 

মহাকায় মহাক্গর মহা অস্ত্র মোর । 

মহারণে প্রহার করিয়া! করি চুর ॥ 

এবে সেই সর্বজন হৃদয় আস্থুবি । 
খড়গ তীক্ষ অস্ত্র নহে রণে কিবা! করি ॥ 

নামণ্তডণ সঙ্কীর্তন বৈষ্বের শক্তি । 

প্রকাশ করিব আমি নিজ প্রেমভক্তি ॥ 

এইমতে কলিপাপ করিব সংহার । 
সভে চল আগে পাছে না কর বিচার ॥ 

এবে নাম-সঙ্কীর্তন খড়গ তীক্ষ লঞ্া। 

অস্তর আ্বর জীবের ফেলিব কাটিয়। ॥ 

যদি পাপী ছাড়ি ধন্ম দুর দেশে যায় । 
মোর সেনাপতি ভক্ত যাইব তথায় ॥ 
নিজপ্রেমে ভাসাইব এ ব্রহ্াগ্ড সব। 

কভু না রাখিব ছুঃখ শোক এক লব ॥ 

ভাসাইব স্থাবর জঙ্গম দেবগণে । 

শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥ 
সিট এস 

চলিল। নার্দমুনি, উঠিল বীণার ধ্বনি 
পাণি পদ ন! চলয়ে আর। 



ধাইতে ন। পথ দেখে, প্রেমজলে আখি ঝাঁপে, 

টলমল যেন মাতোয়ার ॥ 

পদ ছুই চারি যাই, পুন পড়ে সেই ঠাই, 

কষ্ণজনাম আধ আধ বোলে । 

মনেক শকতি উঠি,  ধরিষা ধরণী-কটি, 
নদী বহে নয়নের জলে ॥ 

ক্ষণে মহা উন্মাদ, হুহুক্কার সিংহনাদ, 

গোবারূপ হদযে ধেযান। 

বাসা নাহি অন্তরে, না জানে আপনা পবে, 

সবজনে একুই গেযান ॥ 

কোটি-রবি-তেজ যেন, অঙ্গে নিকলই হেন, 
নারদ চলিল। অন্তরীক্ষে | 

উত্তরিল সেই ঠামত যথা প্রভূ বলরাম, 

চমক লাগিল শ্বেতদ্বীপে ॥ 

পুবী-পরিসবে বহি. চমকি চৌদিকে চাহি, 
লাখ লাখ হিমকব জ্যোতি । 

বাষু বহে মন্দ মন্দ, দিব্য কুহ্ুমগন্ধ, 

প্রতি দ্বাবে লম্বে গজমতি ॥ 

সত্বগুণ সর্বলোক, না জানে বৈগুণ্য শোক, 

সর্বজন সভাকাব বন্ধু । 

ঘখনে যে দেখি দিঠি, সেই সর্বাধিক মিঠি, 
বলদেবম্য শ্পীরসিন্থু ॥ 

দেখিয়া নারদমুনি, ধনি ধনি মনে গণি, 

ধনি ধনি আপনা বাখানে | 

ত্রিজগতনাথ স্বামী, 

কান্দিয়া পড়িব শ্রীচবণে ॥ 

সেই বলরাম বায়, 
করি কৃষ্ণ করে অবতার । 

খেলায় বিবিধ খেলা, অন্তরে বিনোদলীলা।, 

করি করে অস্থ্র সংহার ॥ 

দেখিব নযানে আমি, 

যুগে যুগ সহায়, 

৩১ 
পাপ পাপা পারছ রত আপ পপ জাপা পাশপাশি পাপ 

প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম, 
রঃ কর কৃষ্ণেরে পিরিত । 

আছ্য মধ্য আর অন্ত, যার অংশ অনস্ত, 

এক ফণায় ধরি রহে ক্ষিতি ॥ 

সেই প্রত 

আপনে ঈশ্বর হঞা) শ্বেতদ্বীপ-মাঝে রঞ্া, 
বিলাস করয়ে নান রঙ্গে | 

সর্বোপরি পরিণাম, সেই মহাপ্রভু ঠীম, 
সেবা কবে অপরূপ সঙ্গে ॥ 

গমনের কালে ছত্র,য় বসিতে আসনবস্ত, 

শযনের কালে হয় শয্যা । 

প্রলষে সে বটপঞ্র, মহারণে দিব্য অস্ত্র, 

নানামতে করে পরিচধ্যা ॥ 

এক অংশে সেবা! করে, আর অংশে মহী ধরে, 

হেন প্রভু বলবাম মোর । 

ভ্রিজগত-অধিবাজে, দেখিব ক্ষীরোদ-মাঝে, 

প্রভু-আজ্ঞ! করিব গোচর ॥ 

এই দই প্রভূ মাত্র, যেন বাজা মহাপাজ্ত, 

পৃথিবী পালঘে একযুক্তি। 

আর যত রুদ্রবংশ, সেহো তাব অংশাংশ, 

অবতার করি রহে ক্ষিতি ॥ 

৷ হেন মনঃকথারসে,  মুমি ভেল পরবশে, 

ূ পুরী প্রবেশিলা প্রেমানন্দে । 

 দ্বেখি ভ্রিজগত-নাথ, সব-পারিষদ-সাথ, 
অপরূপ বলবামচান্দে ॥ 

অঙ্কুর-পর্বত যেন, বসি শ্বেত-সিংহাসন, 

| অম্বতমধুব লহু হাসে। 

 রাতা উতপল আখি, ঢুলু ছুলু যেন দেখি, 
| আধ-মুদিত জানি কিসে ॥ 

তারক ভ্রমরা আধ, আচ্ছাদিল তার জাথ, 

আধ উদাস আধ দেখি । 



৩২ 
পাটি শী পিপি পাটা ীশিপিপপপকপাসল শাপলা 

মণি মুকুতী প্রবাল, - দিব্য বত্বময় হার, 
অলঙ্কারে অঙ্গ নাহিলখি ॥ 

আলিস-বালিশ করে, বাম কর দিয়! শিবে, 
ডাহিনে রেবতী-কর ধরে। 

রেবতী তাম্বল করে, দেই প্রতুর অধরে, 
অনুরাগে বয়ান নেহারে ॥ 

অনুচরী চারি পাশে, চামর ঢুলায় হাসে, 
কম্কণ-কিস্ধিণীধবনি শুনি । 

কেহো বীণা বেণু বায়,কেহে। বা সঙ্গীত গায়, 

তাল সঞ্চে প্ররম রমণী ॥ 

তাহার অন্তরে যত, অনুগত শত শত, 

যার যেই যেই নিয়োজিত । 
এছন সময়ে মুনি, করিল বীণার ধ্বনি, 

ঠাকুর দেখিল আচন্বিত ॥ 

বিহ্বল নারদমুনি, টলমল পড়ে ভূমি, 
ঠাকুর উঠিয়া কৈল কোলে । 

চিরদিন অনুরাগে, দেখিলাম মুহাভাগে, 

তুষিল শীতল প্রিয় বোলে ॥ 

হাসি হাসি বৌলে পহু',কহ কোথা হৈতেতুহু'” 

বহস্ত কহিবে হেন বাসি। 

কহ না কেমন কাজ, শুনিয়৷ হৃদয় মাঝ, 

আনন্দ উঠয়ে রাশি রাশি ॥ 

সম্রমে কহয়ে মুনি, আমি কি বলিতে জানি, 

তুমি প্রভু সর্বব-অন্তধ্যামী । 
যে কিছু কহিতে পারি, সেই কথা অন্সারি, 

ষে জুয়ায় করহ আপনি । 

পাপময় কলিষুগে, নিস্তার ন! দেখি লোকে, 

দয়! উপজিল প্রভূচিতে | 

পালিব ভকত জন, আর ধন্মসংস্থাপন, 

জনম লভিব পৃথিবীতে | 

শ্রীগ্রীচৈতন্যমঙ্গল 
০ শিপ শপ পাপ পপ পপ পপ আপস শপ পপ ওত: আসি সি | পি 

অধন্ম বিনাশ কাজে, আর কোন মন্দ আছে, 

হেন বুঝি আকার ইঙ্গিতে । 

আজ্ঞা দিল আমারে, ঘোষণ। দিবার তরে, 

শুনি লোক ভেল আনন্দিতে ॥ 

রাধাভাব অন্তরে, বাধাবর্ণ বাহিরে, 

অন্তর্ববাহ্য রাধাঁমঘ হব। 

সঙ্গে সখা সখীবুন্দ, আর ভক্ত অনন্ত, 

ব্রজভাবে অখিল মাতাব ॥ 

তোর অগোচর নহে, তার মন্ কম্ম দেহে, 

কহিল যে আজ্ঞা গৌরচন্দ্র। 
নিজ নিজ জন লৈগ়া, পৃথিবীতে জন্ম গিয়া, 

বনাম ধরিহ নিত্যানন্দ ॥ 

শুনি বলরাম রায়, আনন্দে চৌদিগে চাষ, 
অষ্ট অট্ট হাসে উচ্চনাদে । 

ঘন ঘন হুহুঙ্কার, প্রকাশয়ে চমত্কাঁব, 

আপন পাসরে প্রেমানন্দে ॥ 

আজ্ঞা! দিল নিজজনে, পৃথিবী কর গমনে, 

প্রতু-আজ্ঞা পালিবার তরে । 

চলহ নারদ তুমি, জনম লভিব আমি, 

অগোচর করিব গোচরে ॥ 

এছন অমৃত-কথা, শুন গোবা-গুণ-গাথা, 
সব জন কর অবধানে । 

সব অবতার সার, কলি গোরা অবতার, 

বিচার করহ নিজ মনে ॥ 

তণ ধরি দশনে, বোলে? মো কাতর মনে, 
গোরা-গুণে না করিহ হেলা । 

সংসারে না দিহ মতি, কর রুষ্ে পিরিতি, 

সংসার তবিতে এই ভেলা ॥ 

কভু নাহি হয় যেই, গোরা অবতার সেই, 
ইইব পরম পরকাশ। 



সুত্রথণ্ড ৩৩ 

নিজীবে জীবন পাবে, অন্ধে গ্রস্থ বিচারিবে, | মা! বাপে থুইল নাম কুবের পণ্ডিত 
গুণ গায় এ লোচন দাস।॥ 

 ঈ ওা হরহকসিন 

হেনমতে মহাপ্রভ আজ্ঞা যবে কৈল]। 

নিজ নিজ অংশে সভে জন্মিতে লাগিলা ॥ 

মহেশঠাকুর সর্ব আগে আতগুয়ান । 

ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম কমলাক্ষ নাম ॥ 

পট়িষা শুনিঞ| গুণে পরবীণ হৈল | 

“অদ্বৈত আচাধ্য” বলি পদবী লণ্ডিল ॥ 

সেই মহীমহেশ্বব সব্বগুণ ধবে। ৮৮ 

তমো-গুণ বলি যারে ঘোষয়ে সংসারে ॥ 
অন্তর্ববান্যে বিচার না করে কেহো পুন। 

বাস আচরণ দেখি বোলে তমোগুণ ॥ 
রুষ্ণের কেবল আত্ম নামে হরিহর । 

পরারৃত তমোগুণ গুণের ভিতর ॥ 

প্রাকৃত ভকত বোলয়ে তমোগুণী | 

'অধম বলিষে অল্প জনে কিবা জানি ॥ 

এ কেমনে হরিহর বোল তমোগুণ । 

অবজ্ঞা না কর যবে মোর বোল শুন | 

মনে অনুমান করি করহ বিচার । 

যুগে যুগে কলি গোরা অবতার-সার ॥ 

সব অবতারে যেই খেলার সংহতি । 

বলরাম জনম লভিল! এই ক্ষিতি ॥ 

ব্রা্মণের কুলে যুগধন্ম অনুরূপ | 

নিত্যানন্দকন্দ নাম সহজন্বরূপ ॥ 

এক অংশে যাহার সহন্্র ফণ। ধরে। 

এক ফণে মহী ধরে স্ি রাখিবারে ॥ 

পল্মাবতী-উদরে জনম বলরাম। 
পিতা হাড়ে৷ ওঝা সে পরমানন্দ নাম ॥ 

৫ 

সন্গ্যাস আঙ্ুমে নিত্যানন্দ স্থচরিত ॥ 

শুরু। ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘমাসে। 

পৃথিবী জনম লৈলা পর্মহরিষে ॥ 

কাত্যায়নী জনম লভিল] মহী মাঝে । 

সীতা নাম ধরে বিপ্রকুলের সমাজে ॥ 

অদ্বৈতঠাকুর সনে একুত্রে বিলাস। 
দোহে মিলি আসি কৈল ভকতি প্রকাশ ॥ 

আমি অতি অল্পবুদ্ধি কি বলিতে জানি। 

অবতারনির্ণয় বা কেমনে বাখানি ॥ 

মহান্তের মুখে যেই শুনিঞাছি কাণে। 
তাহো কহিবারে নারি সঙ্কোচ পরাণে ॥ 

আমার শকতি নাহি কৰিতে নির্ণয়। 

নাম লঞা যাৰ এই যার যেই হয় ॥ 

আগে পাছে বিচার না কর কেহো মনে । 

আখর অন্গরোধে গ্রন্থ নাহি হয় ক্রমে ॥ 

এচীদেবী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর । 
আপনে ঠাকুর জন্ম লৈলা ধার ঘর ॥ 

গোপীনাথ নাম কাশীমিশ্র যে ঠাকুর । 

চৈতন্য-সম্মত পথে আনন্দ প্রচুর ॥ 

পপ্ডিত শ্রীগদীধর গদাধরদাস। 

মুরাি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীন্বাস ॥ 
রায় রামানন্দ আর বাসুদেব দত । 

হরিদাস ঠাকুর গোবিন্দ অন্থগভা 

ঈশ্বর মাধব পুরী বিষুপুরী আর । 
বন্ছেশ্বর পর্মানন্দ পুরী শুক্কাচার ॥ 

পণ্ডিত জগদানন্দ আর বিষুণট রয় । 

রাঘব পণ্ডিত আদি পৃথিবী আসিয়া! ॥ 

রামদাস গৌরীদাস ঠাকুর স্থন্দর | 

কষ্ণদাস পুরুষোত্বম এ কমলাকর ॥ 



৩৪ শ্রীপ্রীচৈতশ্যমঙজল 
কউ ও উপ পা শি পা সার পপি 

কালা কষ্দাস আর উদ্ধারণ দত্ত । 

দ্বাদশ গোপাল ব্রজে ইহার মৃহত্ব ॥ 
পরমেশ্বর দাস আর বৃন্দাবন দাস। 

কাশীশ্বর শ্রীব্ূপ সনাতন পরকাশ ॥ 

গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাস্থু ঘোষ আর । 

সভে মিলি আসি কৈল ভকতি প্রচার ॥ 

দামোদর পণ্ডিত মিলিয়া পাঁচ ভাই । 
জনম লভিলা পৃথিবীতে এক ঠীঞ্ি 

পূরন্দর পণ্তিত আর পরমানন্দ বৈদ্য । 

পৃথিবী আইলা যত ছিল! অন্ত আছ্য ॥ 

শ্রীনরহবিদাস ঠাকুর আমার । 

বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাহার ॥ 

তাহার মহিমা আমি কি কহিতে জানি । 

আপন বুদ্ধির শক্তি কিছু অন্ুমানি ॥ 

অভিমান কেহে। কিছু না করিহ মনে। 

প্রণতি করিয়ে নিজগুরুর চরণে ॥ 

যার পদ-পরসাদে আমি, হেন ছার । 

তো-সব-ঠাকুর-গুণ কো তো সভার ॥ 
পরীনরহরিদাস ঠাকুর আমার । 

বৈগ্যকুলে মহাকুলপ্রভাব ধাহার ॥ 
অনর্গল কষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তন্। 

অন্থগত জনে না বুঝায় প্রেম বিহ্ু। 

অসঙ্য জীবেরে দয়া কাতর-হৃদয় । 

কৃষ্ণ অনুবাগে সদ! অখির আশয় ॥ 

বাধাকষ্ণরসে তন্থ গড়িয়াছে ষ্নে। 

ভাবের উদয় বলি খন যেমন ॥ 

ক্ষণে কষ ক্ষণে বাধা-ভাবে্রে আবেশে । 

বাধাকৃফরস মৃত্ভিমস্ত পরকাশে ॥ 

চৈততগ্ত-সন্মত পথে সে শুদ্ধ বিচার। 

অতুল সরস ভাব সব অবতার । 

স্পা িপীপিসীিশ তিশা  প্পাশিশিপিপীাি ই সি টি পাকশী পশিনপদপ পিপিপি পিপি কপ | শা পাপা 

সকল বৈষ্বে যোগ্য সমান পিরিতি । 

সকল সংসারে যার নিশ্মল কীরিতি ॥ 

শ্রীখণ্ড ভূখণ্ড মাঝে ধার অবস্থিতি | 

নর্হরি চৈতন্য বলিয়! ধার খ্যাতি ॥ 

' বৃন্দাবনে মধুমতি নাম ছিল যাব। 
। বাধাপ্রিয়সথী সেই মধুর ভাগার । 
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহবি | 

রাধারুষ্ণ-প্রেম-ভাগ্তারেব অধিকারী ॥ 

তার ভ্রাতুক্পুত্র শ্রারঘুনন্দন ঠাকুর । 
সকল সংসারে যশ ঘোষষে প্রচুর ॥ 

 শ্রীমৃত্তিকে লাভ, খাওয়াইল যেই জন। 
৷ তারে অক্পবুদ্ধি করে কোন্ মূঢ জন। 
সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতব | 

কৃষ্ণসঙ্গে যার কথা সে কৃষ্ণ কেবল ॥ 

ৃ 

ৰ 
| 
| 
| 

শরীমুত্তির সনে কথা যার অনুব্রত । 

তাহারে কেমন জান কেমন মহত্ব ॥ 

বাহারে চৈতন্য বোলে_-মোর প্রাণ তুমি । 

প্রকাশ করিলা যারে অভিরাম গোস্বামী ॥ 

মদন বলিয়া অবতার জানাইল । 

চৈতন্তের কোলে সবে তেমতি দেখিল ॥ 

কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগ-মন মোহে । 

নাহি ভিনাভিচ্ন সব সমান সিনেহে এ 

সর্বদা মধুর বাণী বোলয়ে বদনে। 

সর্বকাল না শুনিল উৎকট কখনে ॥ 

চাতুরী মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য । 

বসময় দেহ তার এ সংসারে ধন্তা॥ 

পিতা যার মহামতি শ্রীমুকুন্দদীস । 

চৈতন্য-সম্মত পথে নিশ্মল বিশ্বাস ॥ 

ময়ূরের পাখা! দেখি রাজসন্নিধানে | 

পড়িলেন কৃষ্রূপ আকতিয়া মনে ॥ 



কে জানে কেমন রূপ চৈতন্যের সঙ্গী! 

জানয়ে অনস্ত আদি যার! অঈম্গী | 
জীবে কি দেখিতে পায় কৃষ্ণের বৈভব। 

সেই জন দেখে যাতে রুষ্-অনুভব। 

কি কহিব আর অস্ত্র পারিষদ যত। 

পৃথিবী আইলা মভে নাম লৈব কত। 

সমুদ্রের জল যবে কলসে পরিমাণি। 

পৃথিবীর রেণু যবে. একে একে গণি ॥ 

আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি। 

ততূ গোরা-অবতার লিখিতে না পারি ॥ 

মুঞ্ি অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর। 

মুরুখ হইয়া করে! বেদের বিচার ॥ 

অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্য রৃত্ব চাহে। 
খর্বব যেন চাদ ধরিবারে মেলে বাহে। 

পঙ্গু মহী লুঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার । 

ক্ষুদ্র পিপীলিকা গিরি ছাহে বাহিবার ॥ 

এছন আমার আশা হয়ে বিশাল । 

গৌরা-অবতার-কথা করিতে প্রচার | 

করজোড় করি বোলো শুন সর্ধজন। 

বাচাল করয়ে গোরাগুণে মৃুকজন ॥ 

নিজিহ্বে কহয়ে সে প্রকট পটু বাণী। 

সত্রখণ্ড 
পা সা স্পা | শিপ 

না পি মূরুথ কহে ব্রন্ধের/কাহিনী 
| পৃথিবী জনমি মহা মহা ভাগবত। 
কৃষ্ণের গোপত কথা করয়ে বেকত। 
৷ অকারণে করুণা করেন সর্বজীবে। 
মাতা যেন দুরস্ত তনয় পরিষেবে ॥ 

| 

৷ এঁছন প্রতূর দয়া দেখিয়া! অবাধ । 

ৃ অধম হইয়। অমুতের করে সাধ ॥ 

৷ আনরহরিদাস দয়াময় দেহে। 
৷ পাতকী দেখিয়া দয়া বান্ধল সিনেহে। 
ঢ্রস্ত পাতকী অন্ধ অতি ছুরাচারে । 

অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে 

৷ তার দয়াবলে অর বেষ্ণবপ্রসাদে ! 
| 

| 
| 

এই ভরসায় পুথি হইবে অবাধে ॥ 

করজৌড করি বোলৌ কাতরবয়ানে। 

আত্ম নিবেদেও মুঞ্ডি বৈষণবচরণে | 

মোরধিক অধম নাহিক মহীমাঝে। 

৷ বৈষ্ণবের কূপাবলে সিদ্ধি সর্বকাজে ॥ 

৷ দ্বশনে ধরিয়া তৃণ এ লোচনদাম। 

প্রণতি বিনতি করে৷ পূর মৌর আশ । 
| 
| 

ৰ 
হৃত্রখণ্ড সায় পুথি শুন সর্বজন । 

অবতার আদিখণ্ডে কহিব এখন | 

৬৫ 
দল কক | কপি সি | কীপা খ কটি 



জ্রীশ্রীকষ্চচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি 

শ্রীশ্রীচৈতন্যম্গল 

আদিখগ্ 

জয় জয় গদাধর গৌরাশন নরহরি। 
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্বশক্তিধারী | 

জয় জয় অছ্বৈত-আচার্্য মহেশ্বর | 

জয় জয় গৌরাঙ্গের ভক্ত মহাবর ॥ 
সভার চরণধূলি মব্তকে ধরিয়া । 
আদিখণ্ড কথা কহি শুন মন দিয়া | 

সর্ব নিজ্জন যবে জনম লভিল। 

সাজ সাজ বলি শব্দ ঘোষণ! পড়িল ॥ 
পৃথিবী চলিতে আর নাহিক বিলগ্ব। 

আপনি ঠাকুর শচীগর্ভে অবলম্ব | 

জয় জয় শব্ধ টইল ক্রঞ্ধাণ্ড ভরিয়1। 

দেব নাগ নর দেখে প্রেমাবিষ্ট হঞ্া ॥ 
কেহো যারে বোলে জ্যোতির্ময় সনাতন । 

কেহো যারে বোলে স্ব স্থল নারায়ণ ॥ 

কেহে যাবে বোলে স্থুল সুক্ষ পরত্রদ্ম । 

মে জন আপনে শচীগর্ডে অবলম্ব ॥ 

তেজোময় বামুরূপ গর্ত বাড়ে নিতি । 
দেখিয়া সকল লোকের বাঢ়য়ে পিবিতি ॥ 

দিনে দিনে তেজ বাটে শচীর শরীরে । 
দেবখিয়। সকল লোক হরিষ অন্তরে | 

না জানিয়ে কোন্ জন আইল শচীর ঘসে । 
ঘরে ঘরে এইমনে সভাই বিচারে ॥] 

এক ছুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে। 

শচীর উরে মহানন্দ পরকাশে | 

ছয় মাস পূর্ণ হৈলে শচীর উদর । 

মঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ঘ্র॥ 
হেনই সময়ে এক অদভূত কথা । 

আচদ্বিতে অদ্বৈত-আচাধ্য আইল! তথা ॥ 

ঘরে বসি আছে জগন্নাথ দ্বিজবধ্য | 

সন্রমে উঠিল! দেখি অদ্বৈত-আচাধ্য ॥ 

অদ্বৈত-আচার্ধয-গোসাঞ্জি সর্বগুণধাম | 

ভ্রিজগতে ধন্য তার গুণ অন্থপাম ॥ 

দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সন্্রমে। 
বসিতে আসন আনি দিলেন আপনে ॥ 
চরণের ধূলি লৈল মস্তক-উপর । 
সম্্রমে আচার্যে কৈল বিনয় বিস্তর ॥ 

পাদ প্রক্ষালনে জল দিল শচীদেবী। 

শচী দেখি সম্ত্রমে উঠিল অনুরাগী | 
অঙ্গরাগে বাঙ্গ দুই কমললোচন । 

বাষ্পঝলমল খ্বাখি অরুণ বদন ॥ 



আদিখণ্ড 
লি শিস শি 

সকম্প অধর গদগদ কথুন্বর। 

ধবিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল ॥ 

শএচীপ্রদক্ষিণ করি করে পবণাম । 

চম্কিত শচীদেবী“দেখি অবিধান ॥ 

জগন্নাথ সসন্দেহ শচী সবিস্মিতা । 

কিকনকি কর বোলে হৃদযে ছুঃখিত। ॥ 

জগন্নাথ বোলে শুন আচাব্য গোসাঞ্ছি | 

তোমাব চরিত্র বুঝিবারে কেহো নাঞ্চি ॥ 

দয়! করি কহ যদ্দি ঘুচাহ সন্দেহ । 

নহে বা এ চিন্তাঅগ্নি পোডাইব দেহ ॥ 

আচাধ্য কহয়ে শুন মিশ্র পুবন্দব | 

জানিবে সকল পাছে কহিল উত্তব্ ॥ 

পুলকিত সব অঙ্গ জানিঞ। সন্দ | 

গন্ধ চন্দনে পুজে শচীর শ্রীগভ ॥ 

সাত প্রদক্ষিণ কবি করে পরণাম। 

ন। কিছু কহিল! গেলা আপনার স্থান ॥ 

এথা শচী ঠাকুবাণী মনে অন্তমানে | 

মোব গভবন্দনা করিলা কি কারণে ॥ 

আচাষ্য গোসাঞ্চি কৈল গভেব বন্দন।। 

শতগুণ তেজ শচী পাসবে আপনা ॥ 

সব স্থুখম্য দেখে নাহি দেখে ছুঃখ | 

সব্ব দেবগণ দেখে আপন। সম্মুখ ॥ 

ব্র্মা শিব শক্র আদি যত দ্েবগণ। 

উদর সম্মুখে সভে কর্ষে স্তবন ॥ 

জয় জয অনন্ত অদ্বৈত সনাতন । 

জধাচ্যুতানন্দ নিত্যানন্দ জনাদন ॥ 

জয় সত্ব-র্জ-স্তম-_ প্রকৃতির পর । 

জয মহাবিষু কারণ-সমুদ্র ভিতর ॥ 

জয় পবব্যোমনীথ মহিমা বিস্তার । 

জয় সত্ব পরসত্ব বিষণুসত্বাকার ॥ 

স্শি 

ূ জয় গোলোকের পতি রাধার নাগর 

৩৬৭ 

জয় জয অনন্ত বৈকুঞ্-অধীশ্বর ॥ 
জয় জয় নিশ্চিন্ত ধীব ললিত । 

জয় জয় সর্বমনোহর নন্দস্থত ॥ 

ইবে কলিযুগে শচীগভেতে প্রকাশ । 

আপনে ভূপ্রিতে আইলা আপন বিলাস ॥ 

জয় জয় পরানন্দদাত। এই প্রভূ । 

এহেন করুণা আর নাহি হয কভু ॥ 

আপনি আপন-দাতা হেলা কলিকালে | 

| পাত্রাপাত্র বিচার না হৈব গদাধরে ॥ 

ৰ 

] 

ূ 

যে প্রেম যাচিঞ্া। করে। মোরা সব দেবে । 

না পাইল লব-লেশ গন্ধ অনুভবে ॥ 

সে প্রেম মধুববস আপনি খাইয]। 
ভূঞ্জাইবে আচগ্ডালে--দৌষ না দেখিয় ॥ 

তুয়া প্রেম লব-লেশ মোব। যেন পাই । 

তোব সঙ্গে বাধাকষ্ণগুণ যেন গাই ॥ 

জয় জয সংকীর্তন্দীতা গৌরহবি । 

ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ কবি ॥ 

চাবি মুখে ব্রন্ধা কবে বহুবিধ স্তৃতি। 

তবাসিল শটীদেবী চমকিতমতি ॥ 

সর্বজীবে দয! ভেল শচীব অন্তবে | 

আত্মজ্ঞানে দয়! কবে নাহি ভিন্ন পরে ॥ 

দশ মাস পূর্ণ গভ ভেল দিশে দিশে। 
আপন পাসবে শচী মনেব হ্রিষে ॥ 

শুভদ্দিন শুভক্ষণ পৌর্ণমাসী তিথি । 

ফান্তুন শোভন নিশি হিমকরজজতি ॥ 

রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অদভূত বেলে । 

উঠিল চৌদিগ ভরি হরি হরি বোলে ॥ 

চৌদ্দিগ ভরল আর দিব্য চারুগন্ধ । 

পরসন্ন দশ দিগ-_বায়ু মন্দ মন্দ ॥ 



৩৮৮ 
৯০ পপি পা জর পণ পারস্পারিক শপ পপ পা ০৯ পিস সপ গা 

ঘড় খতু উদয় ভৈ গেল সেই বেলে। 

প্রভৃশুভজন্ম পৃথিবীতে হেনকালে ॥ 
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিবা যানে চাহে । 

গোরা অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধাএ ॥ 

একমাত্র ধ্বনি শুনি হরি হরি বোল । 

জন্মমাত্র প্রকট করিল প্রভূ মোর ॥ 

শচীর উদরে মহা-বৈকু্সম্পদ | 

আনন্দে বিহ্বল দেবী বোলে গদগদ ॥ 

জগন্নাথ পণ্ডিতেরে ডাকে হাথসানে । 

জন্ম সফল দেখ পুত্রের বয়ানে ॥ 

পুবনারীগণ জয় জয় দেই মুখে । 

আনন্দে বিহ্বল সভে দেখিয়া বালকে ॥ 

বেদ-দেব-নাগকন্ত। সভাই আইলা । 

দেখিয়! গৌরাঙ্গ জয়জয়ধবনি কৈল। ॥ 

গৌরনাগরিমা-গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড। 

প্রতি অঙ্গ রসবাশি অমৃত অখণ্ড ॥ 

দেখিতে দেখিতে সভার জুড়াইল নয়ান । 

সভার মূনে হৈল এই নাগরীর প্রাণ ॥ 

এহেন বালক কভু নাহি দেখি শুনি । 

বালক দেখিয়। হিয়া ক্রয়ে কি জানি ॥ 

মানুষের হেন ঠাম ন| দেখিয়ে কিছু। 

দিব্য বিলাসিনী কহে জানিব ইহা পিছু ॥ 

জগন্নাথ বিহ্বল দেখিয়! পুত্রমুখ | 

্রন্মীশ্ডে না ধরে তার মনের কৌতুক ॥ 

কত চান্দ উদয় দ্েখিয়! মুখখানি । 

প্রফুল্ল কমলদল বয়ান বাখানি। 

উন্নত নাসিকা' তিলকুস্থম জিনিঞা । 

ঝলমল গোবা-অঙ্গকিরণ-অমিঞা ৃ 

অধর অরুণ আর চাকু গণ্ডজ্যোতি । 

সঙ্গ চিবুক দেখি উঠয়ে পিরিতি ॥ 

শ্রীপ্ীচৈতন্মজল' 
সপ পি পক পা পি কলা স্পা পাপ পাপ পাপা 

সিংহগ্রীব গজন্বদ্ধ বিশাল হৃদয় । 

আজানুলব্িত ভূজ তন রসময় ॥ 

বিশাল নিতম্ব উর কদলীর যেন। 

৷ অরুণ কমলদল দুখানি চধ়ণ। 

৷ ধ্বজবজাক্কুশ সে পঙ্ছজ পদতলে । 

| রথ ছত্র চামর স্বস্তিক জগ্কুফলে ॥ 
উদ্ধরেখা ত্রিকোণ কুঞ্জর কুস্তবরে । 
সব অপরূপ রূপ অমিয় উগরে ॥ 

হেন অদভূত রূপ পৃথিবীর মাঝে । 

মহারাজ-রাজাধিক লক্ষণ বিরাজে ॥ 

৷ ইন্দ্র চন্দ্র কিবা ব্রহ্মা আদি দেবগণ । 

৷ পৃথিবী আইলা কিবা কৌতুক কারণ ॥ 

ৰ নয়ানে লাগিল সভার অমিয়া-অঞ্জন। 

ৰ চির অনুরাগে যেন প্রিয়দরূশন ॥ 

ৃ 

জন্মমাত্র বালক হইল যেই দেখা । 

কত কাল ছিল পুরুবের যেন সখা ॥ 

৷ প্রতি অঙ্গে অমিয় সঞ্চরে রাশি রাশি । 

ূ নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে হেন বাসি ॥ 

বালক দেখিয়। হিয়া ভরল আনন্দ । 

' আলসল অঙ্গ সভার শ্রথ নীবিবন্ধ । 

ৰ জন্মমাত্র বালক দেখিল এইক্ষণে । 

| কত কোটি কাম জিনি সুন্দর বদনে ॥ 

৷ হেন অঙ্থমানি সভে দেই জয় জয়। 

৷ স্বরূপে মানুষ নহে শচীর তনয় ॥ 

ৰ অভিনব কামদেব শচীব নন্দন | 

ূ অশ্রবয়ে অমিয়! যবে করয়ে ক্রন্দন ॥ 

আপনে বৈকুগ্ঠনাথ কৈল অবতার । 
নির্ধাবিল নারীগণ অনুমান সার ॥ 

সবলোকনাথ মে অবনী পরকাঁশ । 

; আনন্দে বিহ্বল কহে এ লোচনদাস ! 



আদিখণ্ড ৩৯ 
সস হস সপ পিজি ০০০০ শাদা ০০০০ 

সপ 
মি পপ পপপস্পাশ 

এ কর চরণ সঘনে চালন, 
ম্গলগুর্রী রাগ ূ ঈষত হাসয়ে মুচকি | 

শচী জগন্নাথ, দেখি অদভূত, 
শচী মিঅপুরম্দর, ০555 নিরখে অনিমিখ আখি ॥ 

গদগদ ভেল ক্ঠস্বরে। শ্রীঅঙ্গ মাজ্জন, করয়ে নিতি নিতি, 
ইষ্ট কুচ, সানি বানি ৰ সুগন্ধি তৈল হরিদ্রা। 

পুত্রমহৌত্সব কবে ॥ বদন চুষ্বষে, হিষা ভবি থুয়ে, 
মঙ্গল করহ উচ্ছাহ। র ধন্য শচী সথচরিত্রা ॥ 

আনন্দে শচীব মন্দিরে গোরাণডণ গাহ ৃ এছন দিনে দিনে, প্রতি ক্ষণে স্ণে, 
নারারিসরিনিরা রান রর আনন্দ নবীয! নগরে । 

55 চৌদিগে জখময, | কিব। দিবা বাতি, না| জানে বাব তিথি, 
আনন্দে ভরল নগরী । ! প্রেমায আপনা পাসরে ॥ 

কুলবধ্ যত, আওল শত শত, | নদীয়া নগবে, আনন্দ ঘবে ঘরে, 
বিলায় সিন্দুর পিঠাবি। না জানি কি নারী পুকষে। 

পুত্র করি কোলে, আনন্দে প্রেমভবে, ! বালক বৃদ্ধ অন্ধ, প্রেম পরবন্ধ, 

গৰগদ বোলে,টীদেবী মাতল অতুল হরিষে ॥ 
আশীর্বাদ কর, সনি রাহ রন শাবদ শশী জিনি, বদন অনুমানি, 

বালক হউ চিবজীবী ॥ মদনসদন বিরাজে | 
বালক নহে মোর, আপন বলি বর, ঘুবতী ফৃত ছিল, উমতি সভে ভেল, 

দেহনা সব নাবীগণে । ছাঁডল গুকগৃহকাজে ॥ 
অমিয়া অধিক দেহ, পবিণাম বিপধ্যষ, দিনে তিন বেবি ধাষে পুবনারী, 

নিমাই বলিয়! খুইল নামে ॥ বালক দেখিবার তরে। 
এ অষ্ট দিবসে, বরগগাজি। দেখি দেখি বলি, সভেই কোলে করি, 

এ অষ্ট কলাই বিলাই । পুলকে ভরি কলেববে ॥ 
নবরাত্রি মহোৎসব আনন্দমঘ লব, | এছন দিনে দিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে 

বাজএ আনন্দবাধাই ॥ আনন্দ কহিল ন। যাষ। 
বাঢ়য়ে দিনে দিনে, শ্ীশচীনন্দনে, 'নরহরিদাস পদ করি আশ 

অবনী পুণিমার চাদে । লোচনদাস গুণ গায় ॥ 
কাজবে উজোর, নয়ন যুগল, 

গোরোচনা তিলক ন্থছাদে ॥. দিক 



৪০ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল 

এই মত দিনে দিনে শচীর কুমার । 

রাড়য়ে শরীর যেন অমিয়ার সার ॥ 

কি দিব উপমা রূপের না দিলে সে নারি। 

খলবল করে প্রাণ কহিলে সে পারি ॥ 

নিতি ষোলকলা-পূর্ণ ইন্দু-মুখচন্দর । 

সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ ॥ 

একে সে অধর বাতা মুচকি হাসিতে। 

অমিয়! সায়র যেন হিল্লোল সহিতে ॥ 

রূসে ডুবুড়ুবু রাতা৷ নয়নযুগল | 

কাজব-অমিয়াপক্কে কে বান্ধ বান্ধল | 

শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান । 

সাদরে নিরখে হেন পুজ্রের বয়ান ॥ 

ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে খটি করে। 

ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥ 

এচীস্তনযুগে ছুটি চরণ রাখিয়া । 

দোলে ষেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞ্া ॥ 

অতি দীর্ঘ নয়ান সুন্দর অট্হাসি। 

অধরে অমিয় যেন ঢালিছেন শশী ॥ 
নাসিকা শুকের ওঠ জিনিয়! সুন্দর | 

গগ্ডযুগ জ্যোতিন্দ্ময় গঠন সোসর। 

এক ছুই তিন চারি পাচ ছয় মাসে। 

নামকরণ হৈল অন্ুপ্রাশনদিবসে ॥ 

পুত্রমহোৎ্সব করে মিশ্র পুরন্দর । 

অলক্কারে ভূষিত সোনার কলেবর ॥ 

অঙস্গদ কক্কণ গলে গজমতিহার। 

কটি স্বর্ণ-শিকলি মগ পায়ে আর ॥ 

মাঁড়িল হিহ্থুল যেন করপদ্দতল | 
অধর বাস্কুলী আখি রাতা উতপল | 
বিজুরী মার্জিল গা রাতুল ঠাঞ্ছে ঠাঞ্ডি। 

ঝলমল অঙগতেজ চাহিতে ন। পাই ॥ 

শত আলাল উপ উপ | পলিশ াশশাশিসিপপস্পাপিপা তি পিপি | পিস সপ পাপা পা্পীসপারী ৩ পাপী পিট সর কপ শপ, আয? পা পা পপ সপ ডি 

বিশ্বপালন হেতু থুইল “বিশ্বস্তর” নাম। 
সরস্তীসংবাদ এ পুরুষপ্রধান ॥ 

ক্ষণে পিতামাতা! কর্-অঙ্গুলি ধরিয়া। 
অথির শরীর পড়ে পদ দুই গিয়া ॥ 
অবেকত আধ আধ লহু লহু বোলে । 

টাদের সায়রে যেন অমিয়! উথলে ॥ 

এইমতে দিনে দিনে আঙ্গিন। বেড়ায়। 

ঘুচিল বিবিধ তাপ জগত জুড়ায় ॥ 
লখিমীলালিত পদ ধরণীর কোলে। 

আনন্দে পৃথিবী দেবী আপনা পাসরে ॥ 
গগনে এক চাদ ভূমে দশ নখ-চাদ। 

কিরণের তেজ সে যে ত্বাখি পাইল আন্ধ ॥ 

আর দশ চাদ কর-অন্গুলীর আগে । 

পাতকী দেখিলে হিযা-আন্দিয়ার ভাঙ্গে ॥ 

শ্রীমুখটাদদ প্রভুর কোটি চাদের রাজ! । 
ভুরু কামধন্ু দিয়া কাম কৈল পুজা ॥ 
কিকহিব আর তার করুণ-চন্ড্রিম। | 

অন্তরে তিমির কাঁটে নাহি করে ক্ষমা ॥ 

কে কহিতে পারে তার বালকচরিত্র । 

লৌকিক আচারে কৈল সংসার পবিত্র ॥ 

অগ্রঞ্জ যাহার বিশ্বরূপ মহাশয় । 

অন্পকালে সর্ধবশাস্্ জানে গুণময় ॥ 

তাহার মহিমা-তত্ব কে কহিতে পারে । 

যাহার অন্থজ মহাপ্রভু বিশ্ব্তরে ॥ 

দিনে দিনে করে প্রভূ করুণা প্রকাশ । 

শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস 

বরাড়ী রাগ 

চান্দা চান্দা চান্দা। গগন উপরে 

কে পাড়ি আনিয়া দিবা 
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কলঙ্ক মুছিয়া, গোরা বায়ের, 
কপালে চিত্র লিখিব ॥ 

আরে বাছা আয় আয়, আমার সোণার সুতি, 

নিন্দের লাগিয়! কান্দে । 

আখটি করিতে, একটী বোল নিমাইর, 
অমিয়! অধিক লাগে ॥ ফর ॥ 

এখনি আসিব, নিমাইর বাপ, 

্মীর কদলক লঞ1 | 

হের আসিছে বাছা, হাউ দুরন্ত রে, 

নিন্দ যাহ আখি মুদিয়। ॥ 

সোণার পদ্ম মুখ, রাত পছুম আখি, 

আধ মুদিত তারা। 

হেন বুঝি পারা, 

ডুবিল আধ ভ্রমর! ॥ 

পাটের গিলাপ, তাথে নেতের তুলি, 
রচিয়া শষ্যাখানি। 

পাথালি হইয়া, পুত্র কোলে লৈয়া, 
শুতিল৷ দেবী শচীরাণী ॥ 

এক স্তন মুখে, রহি রুহি চাখে, 

অঙ্গুলি নাড়য়ে আব । 

লোচন বোলে সব- দেব-শিরোমণি, 

বালক-রূপেতে বিহার ॥ 
তক 

মুর পাথারে, 

আরে আরে হয়। 

হেন অদভূত কথা, শ্রবশমঙ্গল নাম রে 

শুন গোরা-গুণগাথা রে আরে হয় ॥ঞ্র॥ 

একদিন এক কথা শুন সাবধানে | 

আপনা প্রকাশ প্রভূ কৈল যেনমনে ॥ 

এক গৃহে জগন্নাথ গৃহাস্তরে শচী। 

পু কোলে করি শয্যায় স্থখে শুতি আছি ॥ 
৬ 

আদিখগু ৪১ 
স্পা ক পপ জজ ৯৮১০ ৯৬১ ০০ পপি 

পৃততবয়ে কত পসন্ সামন্ত ভরিল। 
এছন দেখিয়া শচী তরাসিত হল ॥ 

যত দেবগণ আসি শচী-কোল হৈতে। 

বসাইল রত্বসিংহাসনেতে তুরিতে ॥ 

অভিষেক করি নানাবিধ পূজা করি। 
প্রদক্ষিণ করি পড়ে চরশেতে ধরি ॥ 

শঙ্খঘণ্টার্বনি সভে করে বার বার । 

জয় জয় ধবনি সভে করিছে বিস্তার ॥ 

জয় জগন্নাথ তুমি সভার পালন । 

কলিষুগে সভাকার করিবে পোষণ ॥ 

বৃন্দাবনধনরস দিবে সভাকারে । 

। নিবেদন তোমার চরণে বিশ্বন্তরে ॥ 

দেখি শচীমাতা বারংবার চস্কিত। 

পুত পুত করি শচী ভেল মহাভীত ॥ 
আপনাকে ভয় নাহি পুত্রগত প্রাণ । 

বালক পাঠাঞা দিল জগন্নাথ স্থান ॥ 

তোর পিতা শুতি আছে এ দেবঘরে। 

তথা গিয়। সুখে নিদ্রা যাহ তার কোলে ॥ 

চলিলা ত গোরাচাদ মায়ের বচনে। 

নৃপুরের ধ্বনি শুনি শূন্য চরণে ॥ 
বাহিরে আইলা ঘবে দেবশিরোমণি । 

সকল দেবতা আইলা পাছে জোড়পাণি ॥ 

প্রভু কহে দেবগণ নাচাহ আমারে। 

গাও রাধাকষ্জচলীল] কহিলাঙ তোমারে ॥ 

দেবে বাধাকৃষ্ঃপ্রেমগানেতে মিশাঞ্া । 

দিলেন আনন্দে গৌর্চন্দ্র দরবিয়া ॥ 
আপনে কান্দেন কান্দায়েন দেবগণে। 

রাধা রাধা গোবিন্দ প্রভু বলিছে আপনে ॥ 

কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন বলি ডাকে। 

বাধা রাধা বলিয়া ডাকয়ে প্রেমহখে ॥ 



দেখিয়া পুত্রের লীলা! মূচ্া শচী পাইল! 
শব্ধ শুনি জগন্নাথ মন্দিরে জাগিল। ॥ 

জগন্নীথ ভাকে শচী কিনা ধ্বনি শুনি । 

উচ্চস্বরে ডাকে তবাসিত শচীরাণী ॥ 

বাহিরে আসিয়। (হে পুত্র নিল কোলে । 

শৃহ্য চরণ দেখি আপন! পাসরে ॥ 
তহিক্ষণে কৃষ্ণের চরিত্র মনে পড়ে । 

শচীদেবী বলে যে দেখিল নিজঘরে ॥ 

চারিমুখ পাচমুখ আদি যত দেব1। 
দিব্য-যানে আসি বালকের কৈল সেবা ॥ 

দেখিয়া তরাসে তোর ঠাঞ্জি পাঠাইল। 

শৃহ্য-চরণে নৃপুরশবদ শুনিল ॥ 
এহেন বালক দিব্য মূরতি সুঠান। 

না জানি কখনে হয় কুজ্ঞান বিজ্ঞান ॥ 

সাত কন্তা মরি মোর এইটী ছাওয়াল। 

ইহা দিয়া কিছু হৈলে নাহি জীব আর ॥ 

সাত পাচ নাই সবে ছুই আখির তার! । 

আন্ধলের লড়ি সবে এই ধন মোর ॥ 
ঘর-সরবপ"ধন দেহ আত্মা তঙ্গ। 

নারহে জীবন মোর গোরাচাদ বিচ ॥ 

বিশ্ব নিবারণ হেতু প্রতিকার চিন্ত। 
বালকমঙ্গল করু দেব আদদি'অস্ত ॥ | 

হেনমনে অনুমানি রাত্রি স্ৃপ্রভাতে । 

খেলায় শচীর স্থত বালক সহিতে ॥ 

ক্ষণে আঙ্গিনাতে নাট এ ধুলিধুসর। 
দেখিয়া জননী বোলে বচন কাতর ॥ 

সোনার পুতলী তন্গ বদন সুছান্দ । 
উপমা দিবারে নাহি আকাশের চান্দ ॥ 

এহেন সুন্দর গায় ধরণী পড়িয়া । 

লুটাঞা বুলহ কেনে মায়ের মাথ। খাএা ॥ 

ইহা বলি ধলা ঝাড়ি চুন্বয়ে বদন। 
পুলকে ভরল অঙ্গ সজল লোচন ॥ 

তবে আর কথেো দ্রিনে শচীর নন্দন । 

বয়ন্ত সহিতে করে বাহিরে পধ্যটন ॥ 

গঙ্গাতীরে তরুমূলে খেলাঞ। বেড়ায় । 

মর্কট-খেল!] খেলে এক চরণে যায় ॥ 

শুনিলেন শচী গঙ্গাতীরে গৌরহবি। 

ধবিতে চলিল! পুত্র হাতে সাট করি ॥ 

জানুর উপরে জান্-_রহে একপদে । 

দেখিয়। জননী ডাকে উৎকট শবদে ॥ 

মায়েরে দেখিয়। প্রভু পলাইয়া যায়। 

মাতিল কুঞ্তর যেন উলটিয়া চায় ॥ 

ধর ধর বলি ডাক ছাড়ে শচীরাণী। 

আগে আগে যায় মোর প্রভূ দ্বিজমণি ॥ 

ধরিবারে চাহে শচী ধরিতে না পারে। 

ধাঞা সাম্তাইল গিয়া ঘরের ভিতরে ॥ 

ঘর মধ্যে যত ভাগ ভাজন আছিল । 

ধর ধর করিতে সর্ধর আছাড়ি ভাঙ্গিল ॥ 

নাসায় অঙ্কুলী শচী দীড়াইয়া চাহে। 

হেঠ বদন করি বিশ্বস্তর রহে ॥ 

অতি বড় কম্পিত হইল লঙ্জাভরে । 

বোদন করয়ে প্রভূ অশ্রু শেত্রে বরে ॥ 

চন্দ্রের উপরে-যেন খঞ্জন বপিয়া। 

উগারে মুকুতাহার যেমন গিলিয়া । 

দেখি শচী গোরা মুখ প্রেমে পূর্ণ হঞা। 

আইস কোলে করি বোলে মোর ছুলালিয়া ॥ 

করে ধরি কোলে করি বোলে শচীরাণী । 

ঘর-সরবস যা তোমার নিছনি ॥ 

এইমত নান! লীলা! করে গৌরহরি। 

বুঝিতে না পারে শচী পুত্রের চাতুবী ॥ 



আদিখগ্ড ৪৩ 

লোক-বেদ-অগোচর চরিজ্র অপার। 

ওদ্ধত্য জানিল শচী না বুঝি বেভার। 
স্থদৃঢ় জানিল পুত্র চঞ্চল নিমাই । 
ছুঃখভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঞ্ডি ॥ 

আর দিনে পরিণত আনি যত নারী । 

পুছিলেন সভাকারে অনুনয় করি ॥ 

কত সাধে পুত্র মোরে দিলেন গোসাঞ্ডি। 
ক্ষিপ্তমত আচরণ বুদ্ধি কিছু নাঞ্। 
এক করে আর বোলে বুঝিতে না পারি। 
আচার বিচার কিছু না! করে বিচাবি ॥ 

শুনি সবে কান্দিতে লাগিলা ছুঃখভবে । 

কোলে করি গোরাচান্দে সভে মেলি বোলে ॥ 

কেনে কেনে বাপ এত কব অমঙ্গলে। 

শুনি বিশ্বস্তর হেল৷ অত্যন্ত চঞ্চলে ॥ 

দেখি নারীগণ ব্যথা পাইল অন্তরে । 

শচী যে কহিল তাহা দেখিল সত্বরে ॥ 

কবে হৈতে এমন হইল পুত্র তোর। 

শচী বোলে না পারি কহিতে কিছু ওর ॥ 

একদিন রাত্রে পুত্র ছিন্থ কোলে করি। 

আসি সব দেবতা রহিল ঘর ভরি ॥ 

দিব্য সিংহাসনে মোর নিমাঞ্ছি বাখিয়া। 

দণ্ডবৎ করে তারা ভূমিতে পড়িয়া ॥ 

জাগিয়া দেখিনু মুণ্ডি এ ত চমৎকার । 

সেই হইতে কিব। তন্ত্র হইল ইহার । 

শুনি সভে এই সত্য বলিলেন বাণী। 

কোন দেব ইহীতে আছেন অন্ুমানি ॥ 

সব দেব নামে এক যজ্ঞ আরম্তিয়া । 

সব বিপ্র লঞ্া আইস মিশ্েরে বলিয়া । 

স্স্ত্যয়ন করি কর বালককল্যাণ। 

পূজা পাঞ দেব ষেন যায় নিজস্থান ॥ 

চিন্তা না করিহ শচী কহিল নিশ্চয় । 
পূজা পাইলে দেব তোরে করাব অভয় ॥ 

সভারে বিদায় দিল পদধূলি লঞ্া | 

কহিলেন শচী সব মিশ্রেরে যাইয়া ॥ 
শুনি মিশ্র সচিস্তিত দ্রব্য সব করি। 

যজ্ঞ করে ব্রাহ্ণের গণকে আহবি ॥ 

এথা শচী গৌরচন্দ্র লঞ1 গঙ্গান্ানে । 

চঞ্চল ঘুচিব পুত্র করি এই মনে ॥ 

শচী আগে আগে যায় বিশ্বস্তররায় । 

খেলিতে খেলিতে সে অশুচিদেশে যায় ॥ 

ত্যক্ত ভাগ্ড পরশ করিয়া চলি যায় । 

দেখিয়া জননী দেবী করে হায় হায় ॥ 

অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আবার । 

ূ স্বস্তযয়নের ধশ্মে আর হইল বিস্তার | 

। ছি ছি বলিয়া ডাকে বোলে কট,স্তর। 

শুনিয়। সদয় বাণী বোলে বিশ্বস্তর ॥ 

কি শুচি অশুচি কিন্বা ধন্মাধম্ম তত্ব । 

। নাবুঝি বিচার কিছু মরয়ে জগত ॥ 

ক্ষিতি জল বাধু অগ্নি আকাশ আকার। 

| জগতে ধতেক ইহা বহি নাহি আর ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বহি আর নাহি ধর্ম । 

কৃষ্ণ সর্েশ্বরেশ্বর কহিল এ মন্ ॥ 

| ইহা শুনি শচীদেবী বিস্মিত হইয়া । 

| স্থরনদীন্নান কৈল! বিশ্বস্তর লৈয়! ॥ 

। ঘরেবে আসিয়া শচী জগন্নাথে কয় । 
বালকচরিত্র কিছু শুন মহাশয় ॥ 

সর্ধ্বষজ্ঞময় এই তোমার তনয় । 

নিশ্চয়ে জানিহ এই বিদ্ব কিছু নয় ॥ 

অশুচি দেশেরে গিয়া কহে হেন বার্তা । 

না দেখিলে না শুনিলে বালকের বর! ॥ 
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ইহা শুনি জগন্নাথ পুত্র কোলে কৈল। 
ছুইলে অশুচি দেশ সব ভাল হৈল॥ ূ 
কুলের প্রদ্দীপ আমার নয়নের তাবা। ৰ 

এ দেহের আত্ম! তোমা বহি নাহি মোরা ॥ 

ইহা বলি ঠৌহে পৃত্র-বদ্দন নেহারে। 

প্রেমে গরগর তন্ন আপনা পাদরে ॥ | 
অরুণ নয়নে জল শতধারা গলে । র 
পুলকিত সব অঙ্গ আধ আধ বোলে । ৰ 

হেন বেলে বিশ্বস্তর বিশ্বরূপ সনে । 

খেলায় বিবিধ খেলা এ গীত নাচনে ॥ 

ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন ছুই সহোদর । ূ 
দেখি শচী জগন্নাথ হরিষ অন্তর | 

দৌহে দৌহার মুখ দেখি উপজিল হাস। 

গোরাপগ্তণ গায় হবখে এ লোচন্দাস ॥ 

্রীরাগ। 

অকি হোরে গৌর জয় জয় ॥ দিশা | মৃচ্ছা ॥ 
কি না মোর গৌরাঙ্গ প্রেমঅমিয়] | 
কিনা মোর গৌর কি আরে জয় জয় ॥ ধর ॥ 

এইমনে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আন । 

বাঢয়ে শরীর যেন সুমেরুবন্ধান ॥ 

অমুতের ধারা যেন বচনমাধুবী । 
শুনি শচীদেবী অতি মনে কুতুহলী ॥ 

কথাচ্ছলে কথ শুনিবারে চাহে বাণী। 

প্রস্থ বোলে শুনিতে না পাই তোর বাণী ॥ 

উচ্চ করি শচী ভাকে মহাকুতুহলী । 

শুনিতে ন! পাই বোলে পোরা বনমালী ॥ 

বাখধলা ভাবেতে মুগ্ধা হেল! শচীমাতা। 

ক্রোধ করি ছাট লঞ্া ধায় উনমতা | 

প্রীশ্রীচৈতগ্ঠমঙগল 
সস অসপপনী লথ 

আজি বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত। 

বৃদ্ধকালে তুমি মোরে নাহি দিবে ভাত ॥ 
এত বাক্য শুনি তবু শচীর নন্দন । 
খটি করি না শুনিলা মায়ের বচন ॥ 

বসিলা সে শচীদেবী চাহে একদিঠে। 

ধাঞ্া মারিবারে গেলা হাথে লয়্যা সাটে ॥ 
ধাঞ্া গৌরচন্দ্র গেলা অশুচির স্থানে । 
ত্যক্ত মৃত্তিকার ভাগ বর্জয়ে যেখানে ॥ 

দেখিয়া জননী নিজ শিরে কব হানি । 

ছি ছি বলিয়া ডাকে বোলে কটুবাণী ॥ 
অধিক সে বিশ্বস্তর রুষিল হিয়ায়। 

উপরি উপরি ভাণ্ডে চড়িয়া বেডায় ॥ 

সকোপ বচন শুনি করে বিপরীত । 

দেখিয়া জননী কিছু বোলয়ে পিরিত ॥ 

আইস আইস বাপ ছাড় জুগুপ্সিত কম্ম। 

এ নহে উচিত তোর ব্রাহ্মণের ধন্ম ॥ 
ব্রাহ্মণকুমার আরে কুলীনের পুত্র । 
শুনি কি বলিব লোকে কুচ্ছিত চরিত্র ॥ 

আইস আইস বাপ প্সান কর গঙ্গাজলে । 

মায়ের পরাণ রাখো চঢ়সিযা কোলে ॥ 

নহে বা মরিব এই গঙ্গায় ঝাপ দিয়া । 
এ ঘরে ও ঘরে যেন বেড়াসি কান্দিয়! ॥ 

কষিল এ দশ-বাণ স্থবর্ণ তন্থু। 

এহেন স্থন্দর গায় কালি মাখ কেনু ॥ 

অশুচি কুচ্ছিত স্থান ছাড় বাপ মোর। 

চান্দের কলঙ্ক যেন গায়ে কালি তোর ॥ 

শুনিঞা রুষিল বিশ্বস্তর গুণরাশি। 

বারে বারে বোলো তোরে কভু না বুঝসি ॥ 

অশুচি অগুচি করি বোৌলসি কুবোল। 

কি শুচি অশুচি আগে বিচারহ মোর ॥ 
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ইহা বলি সম্মুখে ইষ্টক1 লৈল হাথে । । ব্যান মুছিল অঙ্গ বসন-আাঁচলে | 

ইঞ্টক1 প্রহার কৈল জননীর মাথে ॥ শ্রীঅঙ্গ মাঞ্জনা (কল স্থরন্দী-জলে ॥ 

ইষ্টকা-প্রহারে মৃচ্ছ! পাইল শচীরাণী । স্নান করাইল গঙ্গাজল অভিষেকে । 
মা মা বলিয়। পুন কান্দয়ে আপনি ॥  অন্তর-বিম্ময় পুত্র-ব্দন নিরিখে ॥ 
কান্দনার বোল শুনি পুরনারীগণ। সমুদ্র-গম্ভীর কোটি-দিনকর-ছট1। 
নিকটে যে ছিল ধাএা আইল তখন ॥ | কোটি-নিশাকর-তেজ নখ কুড়ি-গোটা ॥ 

গঙ্গাজল মুখে দিয়া সচেতন কৈল। কোটি কাম নিজরূপ স্থললিত তন্তু । 

সংজ্ঞামাত্র বিশ্বস্তর বলিয়া ডাকিল | বঙ্ধিম ভঙ্গিম আখি ভুরু কামধন্তু ॥ 

বাহু পসারিয়া নিয়া পুত্র কোলে কৈলা। সর্বলোকনাথ সে অবনী পরকাশ। 

মূচ্ছিত হইয়! পূর্ধজ্ঞান পাসবিলা ॥ _ দেখিয়! জননী পাইল অন্তরে তবাস ॥ 
কান্দয়ে ত গোরাচান্দ মায়েরে দেখিয়া।  পুরুব রহস্ত গভধারণের কালে । 
তহি এক দ্রিব্যনারী কহিল হাসিয়া | দেখিল দেবতা চারি পাশে স্ততি করে ॥ 

চিবুকে ধরিয়! গৌরচন্দ্রে কহে বাণী। আর্ যত বালক-চরিত্র যে ষে কৈল। 

নারিকেলফল দুই মায়ে দেহ আনি ॥ । তখনে সকল সেই স্মরণ হইল ॥ 

তবে সে জীয়য়ে শচী দেবী তোর মাতা । : নিশ্চয় জানিল জ্যোতির্য় সনাতন । 

নহে বা মরিল এই শুন মোর কথা ॥ | নিল্েপ নিরাকার নিবগ্তন নারায়ণ ॥ 

ইহ! শুনি বিশ্বস্তর হরিষ হইল । সর্বময় সর্ববশক্তিধ আত্মারাম | 

তখনি যুগল নারিকেল আনি দিল ॥ যোগীন্দ্রগণের ইহো ধ্যান অন্থপাম ॥ 

তৎকাল-গলিত-বুন্ত স্নিগ্ধ সোলাবান । মোর ভাগ্য গণিবারে নারে কোন জন । 

নারিকেল ফল আনি দিলা মায়ের স্থান ॥ ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যত দেবগণ ॥ 

দেখিয়া সে নারীগণে বিস্ময় লাগিল। সভার আরাধ্য এই আমার তনয় । 

এইখানে শিশু নারিকেল কোথা পাইল ॥ বলিতে বলিতে কোলে কৈল গৌররায় ॥ 

তহি এক দিব্য নারী বিলাসিনী আছে। যেই-মাত্র কোলে কৈল বিশ্বস্তর হবি । 

লহু লহু হাসে বিশ্বস্তরে কিছু পুছে । পুত্রভাবে শচীদেবী এশ্চধ্য পাসরি ॥ 

শিশু হঞ| নারিকেল কোথা পাইলে তুমি। , ঘরেরে আইলা শচী বিস্ময় ভাবিয়া । 

তোমার চরিত্র কিছু বুঝিয়াছি আমি ॥ কোন দেব আবির্ভাব হৈল পুত্র দিয়া ॥ 

এছন বচন শুণি বিশ্বস্তর বায়। ! এত চিন্তি রক্ষা বাদ্ধে অঙ্গে হস্ত দিয়া । 

হ্কার করিয়া ধরে মায়ের গলায় ॥ | জনার্দন হৃধীকেশ গোবিন্দ বলিয়া ॥ 

সচেতন হঞ্া শচী পুত্র কৈল কোলে । | শির তোর রক্ষা করু চক্র সুদর্শন । 

লাখ লাখ চুপ্ধ দিল বদন-কমলে ॥ চক্ষু নাসিক! মুখ রাখু নারায়ণ ॥ 
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বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর | 

বাহু তোর রক্ষা কর প্রতু বঘুবর ॥ 

উদব-রক্ষণ তোর করু দামোদর । 
নাভিদেশ রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর ॥ 
জানু ছুটী রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম | 

বুক্ষা করু ধরাধর তোর ছু'চর্ণ ॥ 

সব অঙ্গে থুথুকার দেই শচীমাতা৷। 

পুত্রভাবে অতিশয় হেল উন্মতা 

হেনমতে আনন্দে সানন্দে দিন গেল । 

পরম মঙ্গল কাল আসি সন্ধ্যা হৈল ॥ 
স্থখে শচী গৌরচন্ত্র প্রাঙ্গণে রাখিল। 
দাঁস-দাসীগণে সন্ধ্যাকাধ্যে নিয়োজিল ॥ 

হেনমতে দ্িন-অবসানে সন্ধ্যা হৈল। 

পূর্ণিমার পুর্চন্দ্র গগনে উঠিল ॥ 

হেনকালে গৌরচন্দ্র চতুর স্থজান । 
মা মা বলিয়! কান্দে যেষত অজ্ঞান ॥ 

শচী বোলে সন্ধ্যাকালে না কর রোদন । 

যাহ! চাক তাই দিব শুন মোর ধন ॥ 

প্রস্তু বোলে চাদ দেহ আমারে পাড়িয়া। 

হাঁসি হাসি শচী বোলে আরে অবোধিয়া ॥ 

খিক ধিক্ এ পুত্র হইল মোর ঘরে। 
চাদ কেহ আকাশের পারে ধরিবারে | 

প্রভূ বোলে বোলিলে যে যাহ। চাহ তুমি । 
তাহা দিব এমন কহিলে কেন বাণী ॥ 

এই লাগি ঠা নিতে হৈল মোর মন। 
ইহ? বলি উচ্চ করি করয়ে রোদন ॥ 

জাচলে ধরিয়। কান্দে নানা খটি করে। 

চরণ আছাড়ে করে নয়্ান কচালে ॥ 

শীয়ের গল ধরি কান্দে বিশ্বস্তর রায়। 

গ্লেলী খেলিবারে আকাশের চাদ চায় ॥ 

ক্ষণে খটি ক্ষণে লুটি মায়ের চুল ছিগ্ডে। 

শ্রীপ্ীচৈতন্ঠমঙ্গল 
১১১১02১১ ০০০ শপ পাবা 

ধূলায় ধূসর কর হানে নিজ-মুণ্ডে ॥ 
দেখিয়া জননী বোলে অবোধিয়া পুত। 
তোহার চরিত্র মোরে বড় অদ্ভূত ॥ 

আকাশের চান্দ কেহ পারে ধরিবারে । 

ওহেন কতেক চাদ তোমার শরীরে ॥ 
হোরো৷ দেখ লাজে চান্দ মলিন হইল । 

না বুঝি তোমার আগে উদয় করিল॥ 
না জানিএ] নবদ্বীপচান্দের উদয় । 

লজ্জা] পাঞ্জা মেঘেব ভিতরে ষাঞা রয় ॥ 

নবদ্ধীপে হাউ আইল শুনহ ব্চন। 

না কান্দিহ ওরে বাপ আমার জীবন ॥ 

ইহা বলি কোলে করি চুম্ব দেই মুখে। 

আপনা পাঁসরে দেবী প্রেমানন্দ খে ॥ 

আনন্দে-সানন্দে দেবী সম্পদ-বিহ্বলা । 

দিগ-বিদ্দিগ নাহি দেখি পুত্রলীল] ॥ 
অন্তর-উল্লাসে দেবীর গদগদ-ভাষ । 

গোরাগুণ গায় স্খে এ লোচন্দাপ ॥ 

ধানশী রাগ 

জয় জয় জয়, শ্রীশচী নন্দন, 
আনন্দ-কন্দ কিশোরা। 

বালকের সঙ্গে, খেলে নানা-বঙগে, 

করিয়া অর্ভক-লীলা ॥ ঞ ॥ 

খেলিতে খেলিতে, তহি আচম্বিতে, 

শ্বান-শাবক দুই-চারি। 

বাড়িল কৌতুক, তহি বাছি এক, 
ধরি নিল গৌরহরি ॥ 

সঙ্গের হাওয়ালে, কহিল তাহারে, 

শুন শুন বিশ্বস্তর | 

সপপ্প শান সাপে পপ পপ সমস পএ ৯ 



কোপে গদগদ হঞ ॥ 

বোলে বড়-ভাকে, 
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কুচ্ছিত ছাড়িলে, ভাল তুমি নিলে, [ শুন শুন আরে, তোর রিশ্বসভষে, 
না খেলাব যাব ঘর ॥ | শ্বানের শাবক লঞ্চ । 

তবে বিশ্বস্তর, কহিল উত্তর, | ক্ষণে কোলে করে, ক্ষণে গলে ধরে, 

এই শাবক সভাকার । বালক দেখনাসিয়! ॥ 

সভেই মিলিয়া, খেলিব ইহা লঞ্া, শুনি শচীরাণী, বালকের বাণী, 
থাকিবে ঘরেতে আমার ॥ সত্বরে আইলা ঘরে। 

ইহা বলি সেই, শ্বান-স্থত লই, দেখি পরতেখে, শ্বানের শ্বাবকে, 

চলিলা আপন-ঘবে। গৌরচন্দ্র কোলে করে ॥ 

নিজ ঘরে গিয়া, গলে দডি দিয়া, শিরে কর হানি, বোলে শচীরাণী, 
বান্ধিল পিডার উপবে ॥ ন! জানি কি তোর লীল! । 

হেন-কালে তথা, বিশ্বস্তর-মাতা, সকল থাকিতে, অতি বিপরীতে, 

সমাধিয়া গৃহকাজ ৷ কুকুর-ছ1 লঞ1 খেল! ॥ 

ন্লান কবিবাবে, যায় গঙ্গাতীরে, জনক তোহারি, অতি ধন্মাচারী, 

পুরনারী করি সাথ ॥ তাহার তনয় তুমি । 
তবে বিশ্বস্তব, পাঁঞা শূন্য ঘর, । কি বলিব লোকে, শ্বানের শাবকে, 

শ্বানের শাবক লঞ্া । খেলাহ কি সুখ মানি ॥ 

বালকের সঙ্গে, খেলে নানাবঙ্গে, ক্রাঙ্দণকুমার, হেনহই আচার, 

ধূলায় ধূসর হঞা ॥ কিছুই নহিল তোর। 
খেলিতে খেলিতে। তঁহি আচন্থিতে, ইহা যে শুনিব, কে ভাল বলিব, 

দৌহে উপজিল ছন্দ । এ শেল হৃদয়ে মোর ॥ 

তবে গৌরহরি, একে পুরস্করি, । এহেন সুন্দর, মুর্তি তোহার, 
আরেরে বলিল মন্দ ॥ ্ ধূল। মাখ কিবা সুখে । 

নিতি-নিতি আসি, কলহ করসি, বলিতে বচন, নাম্বাহ ধন, 

কেমন বেভার তোর । আগি লাগ মোর মুখে ॥ 

হেন বুঝি রীতি, তোহার চরিতি, কত চাদ জিনি, তোর মুখখানি, 

শ্বানের শাবক-চোর ॥ এ থির-বিজুবি অঙ্গ । 

সেই সেই কালে, রুষিয় অস্তরে, | বেশ নাহি চায়, ধূলা মাখ গায়, 

বাহিরে চলিল ধাঞা । অধম-বালক সঙ্গ ॥ 

শচীর সম্মুখে, 1 ক্রোধে শচীদেবী, দৃস্তে ওষ্ট চাঁপি, 

বালকেনে দেই গালি। 



৪৮ শ্রীপ্রীচৈতম্যমঙ্গল 

নিজঘরে যাহ, কুুর-ছা! লহ, | সভে সভা অঙ্গে, জল দেই রঙ্গে, 
মাঁবাপের দেহ ডালি ॥ মাতিল কুগুর যেন । 

ইহ1 বলি সেই, পুত্র-মুখ চাই, ; গোরাবর তঙ্গু, স্থমেরুক জু, 
ভাকয়ে আনন্দ ভরে। ৰ অটল অদ্ভুত হেন ॥ 

আইস আইস বাপ, কোলে আসি চাপ, ! এথা শচীদেবী, মনে অনুভবি, 
বদন চুম্বউ তোরে ॥ র কুন্ুর-ছায়ে এডি দিল। 

শ্বানের শাবক, ছাঁডি দেহ বাপ, ! নিজমাতা পাঞ্, সঙ্গে গেল ধাঞ্া, 
স্নান কর গঙ্গাজলে । নাজানি কোথারে গেল ॥ 

বেলি ছুই পহর, ক্ষুণী নাহি তোর, | সেইখানে এক, আছিল বালক, 

কত দুঃখ দেহ মোরে ॥ ধাঞ। গেল গঙ্গাকুল। 

নহে শ্বান সত, বান্ধি রাখ পুত, ূ শুন বিশ্বস্তর, জননী তোমার, 

সান করিবারে যাহ । কুক্কুর-ছা এডি দিল ॥ 

বিকালে খেলিহ, কুকুর-ছা লহ, | বালক-বচন, শুনিঞা। তখন, 
এখনে ত কিছু খাহ ॥ সত্বরে আইলা ধাঞা। 

ও মুখ মলিন, সোশার নলিন, | যেখানে থাকিত, সেই শ্বান-স্থত, 

আতপে যেন মেলান। সেখানে দেখিল গিষা ॥ 

নাসিকার আগে, ঘন্মবিশ্দু জাগে, ৰ চারি দিকে চাহি, কুকুবছানা নাহি, 

দেখিয়া বিদরে প্রাণ ॥ | অন্তর ভরিল কোপে । 

মায়ের উত্তর, শুনি বিশ্বস্তর, | কান্দে উভরায়, গালি দেয মায়, 
হাসি উঠি বৈল বাণী। শ্বানের শাবকশোকে ॥ 

মোর শ্বান-সূত, জানি যায় কথুঃ | শুন অবোধিনী, কি কৈলিজননি, 
তবে সে জানিবে আপনি ॥ এ ছুঃখ দেয়ালি মোরে। 

ইহা বলি হরি, মায়ের গল] ধরি, ! পরম সুন্দর, শ্বীন শিশুবব, 

সান করিবারে চাহে। কেমতে দিলি কাহাবে ॥ 

এ ধূলি ঝাডিয়া, বদন মুছিয়া, বেলে শচী রাণী, আমি ত নাজানি, 

গন্ধতৈল দিল গায়ে ॥ শ্বানের শাবক তোর। 

সান করিবারে, যায় গঙ্গাতীরে, | এইখানে ছিল, কেবা কতি নিল, 

বয়স্ত করিয়া সঙ্গে । সঙ্গের বালক চোর ॥ 

স্থর-নদীজলে, অতি কুতুহলে, | কোন্ প্রয়োজনে, করহ ক্রন্দনে, 
জলক্রীড়া করে রঙে ॥ শ্বানের শাবক লাগি ॥ 



আদিখগড ৪৯ 
এপার উপবাস ক আপ পরী পাশ পিপি | পিপিপি | পিসী সি 

করিয়া যতনে, লইল যে জনে, | এঁছন লীলায়, ঠাকুর খেলায়, 
কালি আনি দিব মাগি ॥ দেবতা! দেখিয়া হাসে। 

করহ অবধি, আপন সপতি, | মার্জার কুকুর, পরশে ঠাকুর, 
করিয়া বোল মো তোরে । কৌতুক লোচনদাসে ॥ 

শ্বানেব শাবকে, আনি দিব তোকে, ূ বয়াতি 

নাকান্দ লাকান্দ আবে॥ ূ 

এতেক বলিয়া, বদন মুছিষা, | গৌরাঙ্গ পরশে সে কুকুর ভাগ্যবান্। 

পুত্র কোলে করি নিল। স্বভাব ছাড়িয়৷ তার হৈল দিব্যজ্ঞান ॥ 
শ্রীমুখ চাহিয়।, মহাস্থখ পাঞা, । রাধাকুষ্ গৌরাঙ্গ বলিয়। হাসে নাচে। 

লাখ লাখ চুম্ব দিল ॥ নদীয়ার লোক সব ধায় পাছে পাছে ॥ 

অঙ্গের মার্জনা, কৈল শুচিপণা, ; কুকুরের আবেশ এমন সভে দেখি । 

স্নান কৈল গঙ্গাজলে । [কি সব আখি 

সন্দেশ মোদক, ক্ষীর কদলক, ! আচশ্বিতে শ্বান-দেহ ছাড়ি ভাগ্যবান । 

ভক্ষণ করিল ভালে ॥ কৃষ্ণলোক হৈঞা করে গোলকে প্রয়াণ ॥ 

তিন ঝুটি মাথে, পাচ থুপী তাথে, : আচম্বিতে দিব্য এক রথ যে আসিয়া। 

একত্র করিষা বাদ্ধি । আকাশপথেতে যায় তাহারে লইষ ॥ 

নয়ানে কাজর, স্থরেখা উজব, ; স্বর্ণের রথ চারু সহশ্রশিখব । 
দিঠিএ জগত রঞ্তি ॥ [তর বায বে বলল! 

রুক্জপ্রাস্ত ধড়া, কটি দিষা বেটা, : লক্ষ লক্ষ ঘণ্টাধবনি হৈতেছে তাহাতে । 

প্রপদ-অঞ্চল দোলে । কাংস্ত করতাল কত বাজে যুথে যুথে ॥ 

মুকুতার হার, হৃদয় উপর, ! শঙ্ঘধবনি জয়ধ্বনি হরিধ্বনি শুনি । 

চন্দন-তিলক ভালে ॥ গন্ধর্ধব কিন্নর গায় রাধাক্ষ্তবাণী ॥ 

অঙ্গ কঙ্কণ, “অমূল্য রতন, ; ধ্বজপতাকা সব রথোপরে উড়ে। 
চরণে মগরা খাডু। স্ধ্যের মণ্ডপ ঢাকে কিরণ উজ্জলে ॥ 

বালকের ঠায়, খেলিবারে যায়, ৷ রথমধ্যস্থানে এক বত্বসিংহাসনে । 
হাথে লগ ক্ষীরলাভ, ॥ কমনীয় কান্তি সেই অতি মনোর্মে ॥ 

বদন সুন্দর, জিনি শশধর, | দিব্য আভরণ তার অঙ্গ মাঝে সাজে । 

বচন গভীর মধু। কোটি কোটি মদন মৃচ্ছিত হয় লাজে ॥ 

বালকের মাঝে, শোভে দ্বিজরাজে, | পরমশীতল হেলা কোটি চন্দ্র জিনি। 
তারায়ে বেঢ়ল বিধু॥ রাধাক্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া করে ধবমি ॥ 



৫০ প্রীশ্রীচৈতন্তমঙ্গল 
জপ | শী শশীতি পিস সপ অসি ১১ 

সিদ্ধগ্ণ সভে আসি চামর করিয়া। পুরনারী যত, সভে করি ক্রত, 
চলিল! গোলকপথে তাহারে লইয়া! ॥ গিয়া বটবৃক্ষতলে ॥ 
ব্রহ্মা শিব সনকাদি সভে কর জুড়ি। নৈবেছ্যের সঙ্জা করিয়া স্থসঙ্জা, 

গৌরাঙ্গমহিমা গায় সভে রথ বেড়ি ॥ ব্সনে ঢাকিয়া লঞ্া। 
জয় জয় কৃপাসিন্থু শচীর নন্দন | ব্রত করিবাবে, যায় বটতলে, 
এমন করুণা কত ন। কৈল কখন ॥ অতি হরধিত হঞ ॥ 

কুক্কুর উদ্ধার করি গোলোকে পাঠায় । হেনই সময়, বিশ্বস্তর রায়, 
দিব্য দেহ হেন কভু কেহ নাহি পায় ॥ র খেলিতে খেলিতে পথে । 

জয় জয় অগতির গতি গৌরহরি। জননী দেখিয়া, আইলা ধাইয়া, 

জয় জয় অবতার সভার উপরি ॥ কি টা ॥ 

তোর করুণীয় কলিজীব নিন্তারিব । বাহু পসাবি পথ আগুলিয়া, 

আর কিবা লীলা তোর অলৌকিক হব। | রা রাখিতে চাষ । 
মোরা সব দেব কবে হব ভাগ্যবান্। | কিকি বলিষায়, ধরিবারে চাঁয়, 

পাইব তোমার পরপ্রসাদ প্রধান ॥ আখটি করিয়া মাঘ ॥ 

কুন্কুরে তবিয়া যায় তোমার পরশে । দেব আরাধনে, করিয়া যতনে, 

এমন করুণ! কভু নাহি হৃষীকেশে ॥ | লইয়া নৈবছ্যখানি | 

কবে মোরা এমন হইব.ভাগ্যভাগী । ূ ষষ্ঠী পুজিবারে, যাই বটতলে, 

কুকুৰৈ কৃতার্থ কৈলে তাই মোরা মাগি ॥ ূ এইখানে খেলহ তুমি ॥ 

নমৈ। নম অদোষদরশী গৌররাষ। আসিবার কালে, সন্দেশ তোমারে, 

নমে। নম তোমার অভয় ছুই পায়। দিয়! যাব শুন বাপ। 

অন্ুত্রজি হেনরূপে যত দ্েবগণ। দেবতা পৃজিব, বর যে মাগিব, 

কবে মোবা পাব গোরাচান্দের চরণ ॥ ঘুচিব অমঙ্গল তাপ।॥ 

এখা গোলোকেরে আইল! মহাভাগ্যবান্। ; এতেক উত্তর, জননী অন্তর, 

গৌবাঙ্গের লীল! অন্ুব্রত তথ। গান ॥ জানিঞ শ্রীবিশ্বস্তব | 

হেন অদ্ভূত গোরাাদের প্রকাশ । কহে লহু বাণী, অমিয় লবণী, 

আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥ মুখে মিলাইছে তোর ॥ 

শা এইমনে তোরে, বোলে" বারে বারে, 
না বুঝসি অবোধিনি । 

তবে শচীদেবী, মনে অনুভবি, | ক্ষুধায়ে আমার পোড়য়ে অস্তর, 
হীত্রত করিবারে । নৈবেদ্য খাইব আমি ॥ 



আদিখগ ৫৬ 
পপি পা িসিপাশিশীসি 

ইহ! বলি ধরি, সেই গৌরহরি, | এ মোর ছাওয়াল, বড়ই চঞ্চল, 
নৈবদ্য পুরল মুখে | এ দোষ খেমিবে তুমি ॥ 

দেখিয়া জননী, হাহাকার বাণী, : এতেক বলিয়া, চরণে পড়িয়া”, 
অন্তর ভবিল ছুঃখে ॥ যত বুদ্ধনারীগণে । 

দেবতার ভ্্রব্য, দ্বৃত মধু গব্য | কহয়ে কাকুতি, করিয়া প্রণতি, 

বিশ্বস্তর খাইল দেখি । আশীর্বাদ কর মনে ॥ 

অন্তর চিন্তাষ, বিস্মিত হিয়ায়, | চরণের ধূলি, দেহ নিজ বলি, 

কোপে ছল ছল আখি ॥ মোর গোরাচান্দশিবে । 

অব্োধিযা পুত, বুঝাইব কত, : এ মোব ছাওষাল, বডই চঞ্চল, 

দেবতা না মান তুমি । বুদ্ধি হয যেন স্থিরে ॥ 

ব্রাহ্মণকুমার, হেন ছুরাচার, ৃ দস্তে তৃণ ধরি, বোলে শচীরাণী, 

এ ছুঃখে মরিব আমি ॥ | সভার চরণ সেবি। 

শুনি গৌবমণি, জননীর বাণী, | সভে দেহ বর, এই বিশ্বস্তর, 

অন্তর ভন্বিল কোপে । ূ পুত্র হউ চিরজীবী ॥ 
কহিল সে সব, না বুঝসি তব, ; ষষ্টিপূজা করি, পুত্র-করে ধরি, 

কুবোল বোলসি মোকে ॥ ঘরেরে আইল! দেবী । 
শুন অবোধিনি, আমি সব জানি, : জগন্নাথ সনে, করে অন্ুমানে, 

আমি তিন-লোকসার । মনে অনুভব ভাবি ॥ 

যত যত দেখ, আমি মাত্র এক, | কি কহিব আর, তিনলোকসার, 

ব্রিজগতে নাহি আর ॥ অবনীতে পরকাশ । 

তকমূলে যেন, জল নিষেচন, : বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে, 
উপরে সিঞ্িত শাখা । কহয়ে লোচনদাস ॥ 

প্রাণ নিষেবণ, ইন্দ্রিয় যেহেন, 

এছন আমাব লেখা ॥ ূ 

ইহা বলি হরি, করিষ! চাতুবী, বরাড়ী রাগ 
মায়ের গলায়ে ধরে। 

শচীর হৃদয় অতি সবিন্ময়। | তবে আর কথোদিনে, সেই শচীনন্দনে, 

গেলা যষ্ঠী পুজিবারে। খুলা খেলায় রাজপথে ॥ 
সেই ষষ্ভীদেবী, বহুবিধ সেবি, ; এ ধুলিতে ধূসর, . হেম-গৌর কলোবর- 

বোলয়ে কাতরবাণী। | অনুগত বয়স্য সহিতে ॥ 



৫২ শ্রীপ্রীচৈতম্তমঙজল 

শিশু শিশু খেল খেলি, ক্ষণে হয়, গালালালি, | গৃহকাধ্য ব্যাপূতে, পাসরিল আনচিত্তে, 

ধূলা-রণে অঙ্গ দিগবাস। 

সমান সে বয়ক্রুম, 

ঘন্মবিন্দু খেলার আয়াস ॥ 
সভে মেলি একমন্দ | এথা বিশ্বস্তর হরি, 

হৈল সেই ভোজনসময় ॥ 
অঙ্গের স্থবেশ করি, 

কটিতে আটিয়া পিন্ধে ধড়া। 

সভে মেলি খেল! খেলে, গুপচবেজা হেনকালে : শিরে শোভে তিন ঝুটি, গলায়ে সে রসকাঠি, 
দেই পথে আইলা আচম্ষিত। 

তার ষেই যেই জন, 
জ্ঞানপথ বিচারে পণ্ডিত ॥ 

তার সঙ্গে অশ্ুমানে, যোগ তর্জা বাখানে, 
কর শির করিয়া চালন। 

দেখি বিশ্বস্তর রায়, তার পাছে পাছে ধায়, । মুরারিগুপ্ঠের ঘর, 

অনুগত কপার কারণ ॥ 

দেখি বৈদ্য মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি, মেঘগন্ভীর নাদে, 
পুন করে যোগের বাখান। 

সেইমতে বিশ্বস্তরে, যোগের বাখান করে, 

যেন হাত তেন মুখখান ॥ 
এইম্বনে বেরি বেরি, পরিহাসে গৌরহবি, 

শিশুগণ সংহতি ক্রিয়া! | 

দেখিয়! মুরারি বৈছ্য, নিজ-আচরণে গদ্য, 

কুবচন বলিল রুষিয়া। 

এচ্ছাবে কে বোলৈ ভাল,দেখিল ত ছাওয়াল 

মিশ্র পুরন্দরন্ত এই । 
সর্বত্র শুনিএ কথা, ইহারি সে গুণগাথা, 

ভালে নাম ইহার নিমাই ॥ 
শুনিঞণ মুরারি“বাণী, হাসি বৈল গুণমণি 

অন্গগতকপার কারণে ।. 

জকুটি বন করি, বোলে বাক্চাতুরী 
জানাইব ভোজনের ক্ষণে ॥ 

শুনি বিশ্বভর্বাণী, মুরারি সে মনে গুণি, 
ঘর গেল! বিশ্নিত-হিয়ায় । 

কণ্ে লগ্ন মুক্তা ছুবেঢা ॥ 

সঙ্গে করে গমন, | নয়ানে অঞ্জনরেখা, পাঁচথুপী বান্ধে শিখা, 
ঝলমল হেম অলঙ্কার । 

চরণে মগরা খাড়ং হাঁথে লঞা ক্ষীরল্াড়ু, 
চলিল। ঠাকুর বিশ্বস্তর ॥ 

গেল৷ নিজ অত্যন্তর, 

ভোজন করয়ে বৈদ্যরাজ । 
নিজমনপরসাদে, 

মুবারি বলিয়! দিল! ডাক ॥ 

স্বর শুনি স্মউরিল, বিশ্বস্তর যে বলিল, 

গুপ্তবেজা চমকিতচিত। 

হেনকালে গৌরহরি, কি কর কি কব বলি, 
সেইখানে হেল উপনীত ॥ 

তরস্ত না হয়া তুমি, এইখানে আছি আমি, 
ভোজন কবহ বাণী বৈল। 

মধ্যভোজন বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ডে গেলা, 

থাল ভরি এ মুত মুতিল ॥ 

কি কি বলি ছি ছি করি, উঠিলা সে মুরারি, 
করতালি দিয়া বোলে গোরা । 

কর শির নাড়িয়া॥ ভক্তিযোগ ছাড়িয়া, 
যোগ বোল এই অভিপারা! | 

জান-কর্্দ উপেখিয়া, কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া, 
রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ । 

'ভৌতিকে তাহার দৃষ্টি, এ নহে ভজনপুষ্টি, 
নাহি বুঝ বুদ্ধি অতি মন্দ | 



আদিখগ্ু 

পরমদয়ালু হরি, তিহো। সর্বশক্তিধারী, 
জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা । 

তেঁহো। ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর জীবনধন, 
না ভজিয়া কেনে দেহ ব্যথা ॥ 

ইহা বলি গৌরমণি,কতি গেলা নাহি জানি, 
মুবারি দেখিতে নাহি পায়। 

মনে মনে অনুমান, এহ কতু নহে আন, 

সত্য পু শচীর তনয় ॥ 

এত অন্গমান কবি, তবে সেই মুরারি, 

আসন্তেবাস্তে চলিল। সত্বর । 

চলিতে না পারেপথে,অতিআনন্দিত চিতে, 

গেল] যথা শচী পুরন্দর ॥ 

(এথা) শচী জগন্নাথমেলি,পুত্রেবেছুলাল করি, 

তুমি মোর সরবস ধন। 
যেখানে-সেখানে যাই, যথ! ষে বা ছুঃখপাই, 

দেখি পাসরিয়ে চান্দব্দন ॥ 

ইহা বলি (হে মেলি, ছুই গালে চুম্ধ করি, 

কোলে করিবাবে টানাটানি । 

হেনকালে মুবারি, সেইখানে বরাববি, 
আনন্দে না নিঃসরয়ে বাণী ॥ 

দেখিয়া তরস্ত হৈয়া, শচী-জগন্নাথ গিয়া, 

বৈদ্যেরে করিল অভ্যর্থান। 

কারে কিছু না বলিলা, আর সব পাসবিলা, 

দেখি গোরাাদের বয়ান | 

পুলকিত সব গ?।, আপাদ মস্তক যা, 

ধারা বহে নয়ানের জলে । 

অরুণকমল আখি, এ সে প্রেমের সাথী, 

গদ গদ আধ আধ বোলে ॥ 

খির দাণডাইতে নাবে পড়িয়া চরণতলে, 

পুনঃ পুনঃ করে পরণাম । 

€৩ 
পিপি | পপি | পিপিপি পাপ 

দেখিয়! সে বিশ্বস্তর,মায়েরকোলের ভিতর, 
সাম্তাইল যেনক অজান ॥ 

শচী জগন্নাথ বোলে, হাহা এই কি করিলে, 
তোরে দেখি দেবতাসমান । 

আশীর্বাদযোগ্য তোর,এ অতিবালক মোর, 

কি করিলে বড অবিধান ॥ 

তোরে দেখি শূদ্রমুনি, জগজনে বাখানি, 
বালকে ঝিকৈল অপ্ররাধ। 

মো দিয়! যে হয় হউ, বাঢ,ক শিশুর আউ, 
চির্জীবী দেহ আশীর্বাদ ॥ 

ইহা বলি হাথে ধরি, কাকুতি বিনতি করি, 

শচী আর মিশ্র পুরন্দর ৷ 

হাসি বৈল মুবারি, এ না' পুত্র তোহারি, 
দেবদেবদেব বিশ্বস্তব ॥ 

বালক লালিছ কাছে,ইহা ত জানিবে পাছে, 

তোর সম নাহি ভাগ্যবান্। 

সম্ববি বাখিহ মনে, এই মোর বচনে, 

বিশ্বস্তর প্রভু ভগবান্ ॥ 

ইহা! বলি গুগ্তবেজী, না করিল আন চর্চা, 

চলি গেলা হৃদয় সত্বর। 

পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা, 

গেল৷ থা অছৈত ঈশ্বর ॥ 

অদ্বৈত আচাধ্য নাম, সেই সর্বগুণধাম, 
সেই সর্বজনশিক্ষাগ্ুরু | 

পড়িয়া চরণতলে, কাকুতি বিন্তি করে, 

সর্ধববেত্তা ভক্তি-কল্পতরু ॥ 

দেখিলাম অদ্ভূত, মিশ্র পুরন্দরস্থত, 

নিমাই পণ্তিত বিশ্বস্তর। 

বাল্যক্রীড়া৷ করে রঙে, সকল শিশুর সঙ্গে, 
গুণ চরিতের নাহি ওর ॥ 
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ইহা শুনি দ্বিজমণি, হৃষ্কার করয়ে ধ্বনি, | হরি হরি বোলে মুখে করে করড়ালি। 
পুলকে পূরল সব অঙ্গ। আনন্দে নাচিয়া বুলে মাঝে গৌরহবি ॥ 

রুহস্ত রহম্ত এই, তোমারে নিভৃতে কই, | আপনা পাসরি পণ্ডিত সাস্ভাইলা মেলে । 

সেই ব্রহ্ম রসিক শ্রীরঙগ ॥ করতালি দিয়া সে তারাও হরি বোলে ॥ 
ইহা বলি ফ্োহেমেলি, প্রেমানন্দ কোলাকুলি, । যেযায় সে পথ দ্িষা সভে হয় ভোলা । 

বেকত না করে বিশোয়াস। কাখে কুস্ত করিয়! চাহযে নারীগুল! ॥ 
সকল ভূবনপতি, কৃপায়ে আওল ক্ষিতি, | হরি হরি বোলে শুনি জয় জয় নাে। 

গুণ গায় এ লোচন দাস ॥ আনন্দে ধাইল লোক দেখিবার সাধে ॥ 

হরিবোল শুনি শচী আইলা আচম্বিত।. 

দেখিল আপন পুত্র নিমাই পণ্ডিত | 
রেট কহ? 

ভাটিয়ারী রাগ পুত পুত বলি শচী নিমাই নিল কোলে । 
সভারে দেখিয়া সে নিষ্নুরবাণী বোলে ॥ 

হরিনাম হুরি হরি চৌদিকে ধ্বনি । এমত বেভার ভেল পা | 
হাতে তালি জয় জয় নাচে দ্বিজম্ণি ॥ প্র॥ পরপুত্র পাগল কবি উন্মত্ত নাচায় ॥ 

বয়স্ত বালক সব করি একমেলা । কর্কশ কথায় সভার হইল চেতন। 

হরিগুণ কীর্তনে ভাল পাতিয়াছে খেলা ॥ | কি হৈল কি হৈল বলি গুণে মনে মন। 
চৌদিকে বেটিয়া বালক হরি হরি বোলে । বিশ্বস্তরে লঞ্চ গেল! বিশ্বস্তর-মাতা। 
আনজ্দে বিহ্বল গোর! ভূমে গভি বুলে ॥ 

আনন্দে লোচন গায় গোবাগুণগাথা ॥ 
বোল বোল বলিয়! ডাকে মেঘগভীর স্বরে । 

আইস আইস বলিয়া বালক কোলে কবে ॥ 
সা সনি 

শ্রী্গ পরশে বালক পাসরে আপনা | মল্লার রাগ 
ফাফরে পড়িয়া দেখি বালকের কাদনা ॥ 

আপাদমন্তকে পুলক অশ্রধার! গলে। ৷ এইখানে এক কথা কহিব এখন । 
করতালি দিয়া তারা হরি হরি বোলে ॥ মুরারিতে দামোদবে যে হৈল বচন ॥ 
চৌদিকে ৪বড়িয়৷ বালক মাঝে গৌরসিংহ । : মুরারিকে পুছিল! পণ্ডিত দামোদর । 
মধুময় কমলে যেন বেঢ়িয়াছে ভূঙ্গ ॥ এক নিবেদেঙ চির বেদন! অস্তর ॥ 
হেনকালে সেই পথে ছুই চারি পণ্ডিত। | কহ কহ গ্রপ্তবেজ! পুছে! তোর ঠাশ্রিঃ। 
বিশ্বস্তরের খেলা দেখে আচস্ষিত ॥ ৷ কতি গেল! বিশ্বরূপ ঠাকুরেব ভাই । 
অপরূপ ছেখি গোরা বালকের খেলা । | তু দো তমার 
বনফুল গাঁধিক্। তারা গঙ্গে দিল মাল! ॥ কহয়ে মুরারি অতি হরিষ অস্তরে ॥ 



পা পপ সপ কপ? পাপ 

শুন শুন দামোদর পণ্ডিতপ্রধান । 

যেজানিয়ে কহো কিছু তোর বিদ্যমান ॥ 

বিশ্বস্তব্জ্যেষ্ট বিশ্বর্ূপ গুণধাম | 

কি কহিব তার গুণ চবিত্র বাখান ॥ 

অল্পকালে সর্বশাস্্ জানয়ে সকল । 

জ্ঞানে তৎপর বুদ্ধি সংসাবে বিরল ॥ 
এইবপে বিশ্ববূপ বিশ্বস্তবেব জ্যেষ্ঠ | 

পড়িষ! বেডাষ সুখে সর্ধবপগ্তণ শ্রেষ্ঠ ॥ 

স্বচ্ছন্দহৃদয দ্বিজ দেবগুরুভক্ত | 

পিতৃমাতৃ পূজা করে অতি অন্ুরক্ত ॥ 

গুকর আশ্রমে পড়ি বয়স্যেব মেলা ৷ 

নক্ষত্র বেডিল যেন চান্দ ষোলকলা ॥ 

বেদাস্তসিদ্ধান্ত জানে সর্ববধন্মমন্ | 

বিষ্ুণভক্তি বিস্থ সেনা করে কোন কনম্ম ॥ 

সর্বলোকপ্রিয় সে পবম মভাসিদ্ধি । 

অন্তরে বৈরাগ্য তত্ব জ্ঞানে নিষ্টাবুদ্ধি 
সমাধ্যায়ি-লনে কথা পুথি বামহাথে । 

জগন্নাথ পিতা তা দেখিল! আচম্বিতে ॥ 

ষোডশবরিষ্ পুত্রের ভেল ব্যঃক্রম । 

বিবাহের যোগ্য বপ যৌবনসম্পন্ন ॥ 
এই মনঃকথা পিতা মনেতে চিস্তিল। 

বিশ্বরূপ বিভ। দিতে কন্যা বিচারিল ॥ 

চিন্তিত হইয বিপ্র আইল নিজ ঘবে। 
বিশ্ববূপ বিভ। দিব চিন্তিল অন্তরে ॥ 

কতোক্ষণ বহি বিশ্বৰপ আইল ঘরে । 

স্থবিম্মিত পিতা দেখি জানিল অন্তরে ॥ 

অস্তবে জানিল মোর বিবাহেব তবে। 

চিন্তিত হইয়া এই কাধ্য করিবারে ॥ 

বিবাহ করিব আমি না হয উচিত । 
নহে বা! জননী দুঃখ পাবে বিপরীত | 

আদিখণ্ড ৫ 
পপ পপি পদ পপ 

এইমনে অনুমানি বাত্রি সুপ্রভাতে | 

বাহিব হইয়! গেল! পুথি বামহাথে ॥ 
| গঙ্গাজল সম্ভরণ কবি পার হৈলা । 

ৃ গত মাত্র মহাশয সন্গযাস কবিলী ॥ 

(0০৬ 

পঠমপ্তারী রাগ 

পিতা মাতা চিস্তিতহৃদয় | 

জগন্নীথ খেদ করে, চাহি প্রতি ঘরে ঘরে, 
নাপাযেন আপন তনয় ॥ 

তবে লোককাণাকাণি,কাধ্য হৈল জানাজানি, 

বিশ্বরূপ-সন্ন্যাসকবণ 

তো! কাণি মো-কাণিকথা,শুনিজগন্নাথপিতা, 

আচম্িতে হরিল চেতন ॥ 

৷ শচীদেবী ইহা শুনি, মৃচ্ছিত পভিলা ভূমি, 
ূ অন্ধকাব হৈল ত্রিজগত । 

বিশ্ববপ বলিভাকে,আয়বে পুত্রদেখিতোকে, 
র কি লাগি হইল বিরকত ॥ 

সেহেন স্থন্দর গা, সেহেন সুন্দর পা, 

কেমনে হাটিয়। যাবে পথে । 

প্রহবেক ভোঁক তুমি, তিলেক সহিতে নার, 

আখটি কবিবে কারু কাছে ॥ 

পটিবাবে যাঁও পুত, সোয়াস্থ না পাঙ চিত, 
বেলি চাই তখনে তখন । 

স্নান কবিবাবে যাই, তথা স্থির নাহি পাই, 
বিশ্বরূপ আসিবে এখন ॥ 

তুমি মা বলিয়! ডাক, সেই ধন লাখে লাখ, 
মুখ চাঞ্া পাসরি আপনা । 

ূ 

চি তৃতীয় প্রহর বেলা, কেনে পুত্র না আইলা, 

| 

ৃ 
র 

ৃ 



৫৬ 

না জানি কি ছুখপা ঞা,মোরমূখে আগিদিয়া, 

সন্ত্যাস করিলে দীনপণা ॥ 
কতি গেল! তাঁর পিতা, যাউ বিশ্ববূপ যথা, 

ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে। 

যেবলুসে বলু লোকে,পুত্র আনি দেহ মোকে, 

পুন উপবীত দিহ তাবে ॥ 
জগন্নাথ বোলে বাণী, শুন দেবী শচীবাণী, 

স্থির কর আপন অন্তর । 

শোক না করিহ আর, মিথ্যা সব এ সংসার, 

বিশ্বরূপ সুপুরুখবর ॥ 
আমার বংশের ভাগ্য, বিশ্বরূপ পুত্র যোগ্য, 

অকুমারে করিল সন্ন্যাসে। 

এই আশীর্বাদ কর, সেই পথে হউক স্থির, 
সন্গ্যাস করুক অনায়াসে ॥ 

সম্পদে বিপদ হেন, না মানিহ ইহা শুন, 
শোক না করিহ অকারণ । 

একটি সন্ন্যাস করে, কুল কোটি নিস্তাবে, 
ভাল কৈ আমার নন্দন ॥ 

শুনি জগন্নাথ বাণী, পুন কহে শচীরাণী, 
কি কহিলে কহ মহাশয় । 

একটি সন্গ্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে, 
ভাল কৈল আমার তনয় ॥ 

এইমনে ছুই জনে,  হরিষ বিষাঁদ মনে, 
গোড়াইলা কথোক সময় | 

কি কহিব মহিমা, ভাগ্য পথে নাহি সীমা, 
গোবাষ্ঠাদ যাহার তনয় ॥ 

কছিল মুরারি শুধু, দামোদর পণ্ডিত, 
শুন বিশ্বরূপের সন্্যাস। 

ভবে খুন পুছে কথা, বিশ্বস্তব-গুণগাথা, 
গুণ গায় এ জোচপদাপ ॥ 

স্ীঞ্ীচৈতন্যগল 
পাপী পিপিপি পি শপ সস 

ধানশী রাগ 

হেন মনে দিনে দিনে মিশ্র পুরন্দর 
চিস্তিতে লাগিল! মনে দেখি বিশ্বস্তর ॥ 

শুভদিন শুভক্ষণ তেন স্ুনক্ষত্র | 

হাথে খড়ি দিল তাব সময় বিচিত্র ॥ 

দিনে দিনে পড়ে সেই জগতের গুরু । 

দেখি শচী জগন্নাথ আপন পাসকু ॥ 

কি মাধুরী করি প্রতু কখ গ ঘ বোলে। 
দেখি শচী জগন্নাথ আপনা পাসরে ॥ 

দিন ছুই তিনে সে লিখিল সর্ব ফল।। 

নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমাল। ॥ 

রামকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী । 

অহনিশ লিখেন পডেন কুতুহলী ॥ 
এই মনে খেল! লীলায় কথোদ্িন গেল । 

শচী জগন্নাথ দৌহে যুকতি কবিল ॥ 

বিশ্বস্তব চুডাকর্ণ করি মনে মনে । 
ইষ্ট কুটুম্ব সব আনিল তখনে ॥ 

শচী বোলে শুভক্ষণ তিথি শুভদিনে | 

করিব ত চুড়াকর্ণ দঢাইল মনে । 

নদীয়ানগরে ঘরে ঘরে আনন্দিত 1 
ব্রাহ্গণসজ্জন সব লোকে যে পূজিত ॥ 

ত্রাহ্মণেতে বেদ পট়ে গায়নে গায় গীত । 

করিল সে যজ্ঞবিধি যে ছিল উচিত ॥ 

জয় জয় দেই যত কুলবধূগণ । 

সভাকারে দিল গন্ধ গুবাক চন্দন ॥ 

নানাবিধ বাধ বাজে আনন্দ অপার । 
শঙ্খ ছুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল ॥ 
মৃদ্গ পড়াহ বাজে কাংহ্ট করতাল। 

সাহিনী শবদ শুনি বড়ই রসাল ॥ 



আদিখণ্ড ৫৭ 
পরা ও আপার এত 

চতুগ্দিগে হরি-ধ্বনি ঝাঁপয়ে গগন । 

চুড়াকর্ণ কর্ণবেধ করিল তখন | 

আনন্দিত হৈল সব নদীয়া-নাগরী | 

বিশ্বস্তর-মুখ দেখি আপনা পাসরি ॥ 

হাটে মাঠে ঘাটে যেই যেই যথা যায় । 
ফ&োহে দোহা মেলি গোরাচাদ-গুণ গাষ ॥ 
পর়পুত্র দেখি হেন করয়ে হৃদ । 

শচী জগন্নাথের ভাগ্য কহনে না যায ॥ 

নবদ্বীপের ভাগ্য আব সংসারের ভাগ্য । 

ও রূপ দেখিলে হয় নযানের শ্লাঘ্য ॥ 

এবোল শুনিয়! সর্ববজনের উল্লাস । 

আনন্দ-হৃদযে কহে এ লোচনদাস ॥ 

সর ওম 

আর/িহদিলে গঙ্গা-বালুকাধধ তষ্টে / 
বালিকসহিতে খেলা ক্েলে গঙ্গাঘাটে। 

বালুকায পক্ষ-পদুচিহ্ব_অনুসারি। 
গমন করয়ে পক্ষ-পদ্চিহ্ন ধরি ॥ 

এইমতে মহাপ্রভৃ-শ্রীগৌরাঙগচন্দর | 
বালকসহিতে ক্রীভা করিল নির্বন্ধ ॥ 

এই পক্ষ-পদ যেবা বাঁলকে ডেঙ্গায়। 
সেই ততক্ষণে খেল! পরাজয় পাষ ॥ 

যে জন ত আগে যাঞা পারে ধরিবাবে। 

সেই জন খেলা জিনে কান্ধে চটে তাবে ॥ 

তার কান্ধে চটি তার পিঠে মারে ছাট । 

কান্ধে করি লঞ্ যায় সঙ্কেতের ঘাট ॥ 

ইহা করি শিশু লই বালুকায় ধায়। 
মহাপরিশ্রমে ঘন্ম নিকলই গায় ॥ 

হেনই সময়ে সেই মিশ্রপুরন্দর | 
সান করিবারে গেল৷ জাহুবীর জল | 

৮ 

দেখিয়া পুত্রের খেলা ক্রোধ উপজিল। 

বিশ্বস্তর দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥ 
স্বর্ণের পদ্ম যেন আতপে মৈলান ৷ 

মধু নিকলই যেন বদনের ঘাম ॥ 
1 ডাকিতে ভাকিতে মিশ্র যায় পাছে পাছে। 

৷ পিতা দেখি গোরাটাদ পাইলেন লাজে ॥ 
ূ লাজে মুখ নাহি তোলে অন্তরে তরাস। 

| আপনি পণ্ডিত গেলা বিশ্বস্তরপাশ ॥ 

, করে ধবি লঞ্ঞা আইলা আপন কুমার । 

সকল বালক ঘর গেল আপনার ॥ 

জগন্নাথ গঙ্গান্নান করি আইলা ঘর। 
ঘরে আসি বিশ্বস্তরে ভচ্ছিলা বিস্তর ॥ 

পাঠ সাঠ গেল তোর অধমের হেন। 

কুবুদ্ধি করিয়। তু বুলিস অনুক্ষণ ॥ 
ব্রাহ্মণকুমার হঞ্ নাহিক আচার । 

ইহার উচিত ফল দিয়ে ঘে তোমার ॥ 

৷ ইহা বলি জগন্নাথ হাতে ছাট ধরি। 
তঞ্জন করিতে শচী তার করে ধরি ॥ 

না মারিহ পুত্র মোর না খেলাবে আর । 
| সর্বদা পঢিবে কাছে থাকিয়া তোমার । 

৷ বিশ্বস্তর শান্তাইল জননীর কোলে । 
না খেলাব না খেলাব ধীরে ধীরে বোলে ॥ 

জগন্নাথে পাছে করি পুত্র আগোলিয়া । 
। না মারিহ পুত্র মোর মৈল ভরাইয়া ॥ 

ইহা বলি শচীদেবী পুত্র কৈল কোলে। 
বয়ান মুছিল অঙ্গ বসম অঞ্চলে ॥ 

না পঢ়ুক পুত্র মোর হউক মুরুখ। 
মুরুখ হইয়া শত বরিখ জীউক ॥ 
শুনিয়! শচীর বাণী মিশ্রপুরন্দর । 
কহিতে লাগিল কিছু সক্তোধ উত্তর ॥ 



৫৮ 

ন1 পড়িলে পুত্র মোর জীবেক কেমনে । 

কোন ত্রাক্মণে ইহায় কন্যা দিবে দানে ॥ 
জগন্নাথ মিশ্র দেখে পুত্রের বয়ান । 

পিতা পানে চাহে ঘন তরাস-নয়ান ॥ 

অন্তরে পোড়য়ে মিশ্রের বাহিরে কঠিন । 

ফেলিল হাথের ছাট প্রেমপর্বীণ ॥ 

সজল নয়ানে মিশ্র পুত্র কৈল কোলে । 

পুত্রেরে বুঝায় মিশ্র সুমধুর বোলে ॥ 

পট়িলে শুনিলে বাপ লোকে বোলে ভাল । 

আমি পাটধড়া দিব কদলক আর ॥ 

এইমনে আনন্দে-সানন্দে দিন গেলা । 

সন্ধ্যা সমাধিয়া মিশ্র শয়ন করিল ॥ 

নিদ্রাগত হেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর । 

স্বপন দেখিয়া মিশ্র হইলা ফ্াপর ॥ 

রাত্রি স্প্রভাতে উঠি ভাকিল সভারে। 
স্বপ্ন এক দেখিয়াছি কহিল সভারে ॥ 

দেখিল ত এক দিব্য পুরুষ বিশাল । 
দিনক্র-কিরণ বরণ উজিয়ার ॥ 

রত্ব অলঙ্কারে সে ভূষিত দিব্য দেহ। 
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে গেহ ॥ 

বলিল আমারে মেঘগম্ভীর বচনে। 

বিশ্বস্তর নিজপুত্র করি মান কেনে ॥ 

আমি দেব ভগবান ইহা নাহি জান । 

কেবল আপন পুত্র করি কেনে মান ॥ 
পশু না জানয়ে স্পর্শমবির পরশ । 

পুত্রজ্ঞানে জান মোরে এ বড় সাহ্স ॥ 

সর্ধশাস্ধ জানি আমি সর্বশিক্ষা্তরু | 

আমা পড়াইতে কেন হাথে ছাট ধরু ॥ 
এছন স্বপন আজি দেখিয়াছি আমি । 
সে অবধি মোর।ছিয়া করয়ে কি জানি । 

স্রীপ্রীচৈতগ্যমঙ্গল 
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শচী অতি হৃষ্টমতি আর সর্বজন । 

সভে নিরখয়ে গোরাচান্দের বদন ॥ 

শচী-জগন্নাথ কোলে করে হিয়া ভরি। 

'আমার তনয় বিশ্বস্তর গৌরহরি ॥ 
অন্ত মহিম! যার বেদে নাহি জানে । 

শিব-সনকাদি যারে না পায় ধেয়ানে ॥ 
হেন মহামহত্ব মহিমা জানে কেবা । 

মোর পুত্র হইয়া জনম গৌর দেবা ॥ 
বলিতে বলিতে ন্েহ বাৎসল্য হইল । 

এই্বর্য যতেক ভাব সব দূরে গেল ॥ 
স্বপন শুনিঞ! সর্বজনের উল্লাস। 

গোরাগুণ গায় স্রখে এ লোচনদাস ॥ 

এইমতে আনন্দে-সানন্দে দিন যায় । 

নদীয়! নগর সুখসাগরে ভাসায় ॥ 

তিলেকের 'ঘত স্থখ কে কহিতে পারে। 

শচী জগন্নাথের ভাগ্য সংসারে না ধরে ॥ 

একদিন বয়স্তের স্বর্গে আচম্িত। 

জগন্নাথ দেখিল তনয় সুচরিত ॥ 

নবম বরিখ পুত্রের যোগ্য সময় । 

উপবীত দিব বলি চিত্তিল হৃদয় ॥ 

ঘরে আসি শচীসঙ্গে যুক্তি করিল। 
দৈবজ্ঞ আনিঞ। শুভদিন চরচিল ॥ 

ইষ্ট-কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা । 
আজ্ঞ। কর দিব বিশ্বস্তরের পইতা৷ ॥ 

মিশ্র আচাধ্য আনি খ্যাত যে পণ্ডিত । 

যজ্ঞবিধি জানে যে জানএ বেদরীত ॥ 

গুবাক চন্দন মাল ব্রাঙ্গণেরে দিল । 

শত শত কুলবধূ সিন্দুর পরিল ॥ 
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খদ্দি কদলক আর তৈল হরিদ্রা । 

প্রত্যক্ষে সভারে দিল শচী স্থচবিজ্রা ॥ 

শঙ্খ-ছুন্দুভি হুলাহুলি জয় জয়। 

গন্ধ অধিবাষ্ কৈল উত্তম সময় ॥ 

ব্রাহ্মণেতে বেদ পটে ভাটে কায়বার। 

আ্মাশীর্র্বাদ কৈল যান যে বিধি আচার ॥ 
রাি-স্প্রভাতে উঠি মিশ্রপুরন্দর | 
নান্দীমুখশ্রান্ধ বিধি করিল, স্ন্দর ॥ 
্রাঙ্মণ পৃজিল পাছ্য আচমন দিয়া । 

যজ্ঞকন্ম আরম্ভিলা সময় বুঝিয়। ॥ 
এথা শচীদেবী যত আইহ স্থইহ লঞ্া । 

পুত্রমহোৎসবে বুলে কৌতুক কবিয়া ॥ 

নাগরীর গণ ষত গৌরাঙ্গ বেটিল। 

শ্রীঅঙ্গ মাজ্জন! করিবারে মন কৈল ॥ 

তৈল-হরিজ্রা বিশ্বস্ত র-অঙ্গে দিল । 

গন্ধ আমলকী দিয়া মস্তক মাজিল ॥ 

অভিষেক করাইলা' স্থুরনদদীজলে । 
দেখি সর্বজন“ভাসে আনন্দ হিল্লোলে ॥ 

শঙ্খ ছুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল । 

মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাত্ন্য করতাল ॥ 

ঢাকের ছুড়ছুড়ি শুনি যোজনেক পথে । 

শুনিয়। জুডায়,হিয়া সাহীনি শবদে ॥ 

বীণ] বেণু কবিলাস রবাব উপাঙ্গ । 

মেলিয়! বাঁজায়ে পাখোয়াজ একসঙ্গ ॥ 

নর্তকে ত নাচে গীত গাএ ত গায়ন। 

শুভক্ষণ করি কৈল মস্তক মুণ্ডন॥ 
প্রতি অঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিল। 

গন্ধ চন্দন মাল্যে জুবেশ করিল ॥ 

যক্তস্থানে লঞ্া। আইলা 'শচীর নন্দন | 

« যথা বেদধ্বনি করে ব্রাহ্মণের গণ ॥ 
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রক্তবন্ত্ উপবীত পরাইল অঙ্গে । 

রূপ দেখি ভুলি গেলা আপনে অনঙ্গে ॥ 
গৌরচন্ত্রের কর্ণে মন্থ কহে তার বাপ। 
দণ্ড করে দ্রেখি ভরে ডরাইল পাপ ॥ 

ভিক্ষা মাগয়ে প্রভূ আশ্রম-আচার। 

সন্াস-আশ্রম সর্ব-আশ্রমের সার ॥ 

যুগধন্ম সন্ন্যাস করিতে মন ছিল । 

মুণ্ডনের কালে তাহা মনেতে পড়িল ॥ 

এইমন হইব বলি হইল আবেশ । 

কলি সর্ধবজীবের আমি ঘুচাইব ক্লেশ ॥ 
পুলকিত সর্ব অঙ্গ আপাদ-মস্তক। 
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক ॥ 
করুণ অরুণ ছুই দীঘল লোচন। 

বাল-দিনকর যেন অঙ্গের কিরণ ॥ 

প্রেমারস্তে মহাদস্ত হুঙ্কার গঞ্জন ৷ 

চমক লাগিল দেখি সকল ত্রাহ্ধণ ॥ 

স্থদর্শন আদি যত পণ্তিতপ্রধান । 

৷ একত্র হইয়া সভে করে অনুমান ॥ 

সকল পণ্তিত মেলি করয়ে বিচার । 

৷ মানুষ না হয় এই শচীর কুমার ॥ 

| কোন দেবতার তেজ জানিল নিশ্চয় । 

এ তেজ গোবিন্দ বিচ আর কার নয় ॥ 

আমরা কি জানি প্রভুর চরিত্র আচার। 
 অন্মান করি কহে বুদ্ধির বিচার ॥ 
৷ একজন বোলে শুন আমার বচন । 

না বুঝিয়ে এই দঢ়প্রসুর আচরণ ॥ 
' যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার মর্ম । 
লোক নিস্তারিতে প্রতুর যুগে যুগে জন্ম ॥ 

ূ 
কত কত অবতার কাধ্য-অন্কস্যরে ৷ 

৷ যুগের স্বভাবে মাত্র চারি অবতাবে ॥ 
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ধশ্মসংস্থাপন আর অধন্ম বিনাশে । 

গ্রতি যুগে অবতার হয় পরকাশে ॥ 
অস্থ্রসং্হার হেতু যত অবতার । 

কাধ্য-অবতার বলি এ নাম তাহার ॥ 

শ্রীরাম আদি যত অবতার লেখি । 
কাধ্য-অবতার তার কাধ্যে পাই সাক্ষী ॥ 

ভ্রেতাযুগে রক্তবর্ণ যজ্ঞ তার ধর্ম । 

দুর্ববাদলশ্যাম প্রভু রক্ষঃক্ষয় কর্ম ॥ 

সকল ত্রেতায় নাহি হয় রঘুনাথ । 
রাবণ বধির্তে খেল। বানরের সাথ ॥ 

চৌদ্দ চৌষুগ সে রাবণের পরমাই | 
কত কত ভ্রেত গেল লেখা কর তাই ॥ 

এতেকে বোলিয়ে সর্ব ভ্রেতা এক নহে । 

কাধ্য অন্গমানে বোলি যখন যে হয়ে ॥ 

সত্যে শ্বেত তপোধন্ম হংস নাম জানি । 

বৃসিংহাদি অবতার কার্যে অচ্ুমানি ॥ 

যুগস্কনুরূপ বণধন্মসংস্থাপন | 

যুগ-অবতার বলি জানিয়ে সে জন ॥ 
দ্বাপরে কৃষ্ণের কথা শুন সর্বজন | 

একল। ঠাকুর সেই নাহি অন্য জন ॥ 

কাধ্য-অবতার কিব। যুগ-অবতার। 

সর্ধবকল! পূর্ণ সেই নন্দের কুমার ॥ 
পূর্ণ পৃর্ণব্রক্ম যারে বোলে সর্ধজনে । 

গোপিকা-লম্পট সে জানিহ বুন্দাবনে ॥ 
অবতারশিরোমণি কষ্ণ-অবতার । 

দ্বাপর উপরি এই দ্বাপর যে পার ॥ 

আ'র দ্বাপর যুগে আছে অবতার ছুই । 
কাধ্য-অব্তার কিব! যুগাবতার এই ॥ 

যেই ছ্বাপরে হয় কৃষ্ণ-অবতার। 
সেই কলিকালে গৌরচন্দ্র পরচার ॥ 

৬ প্রীশ্রীচৈতন্যমজল 
পা? পপ 

যেন কৃষ্ণ অবতার তেন গৌরচন্দ্র। 

এই ছুই যুগ সব যুগের স্বতন্ত্র ॥ 
সর্ব দ্বাপরে নহে কৃষ্ণের বিহার । 
সব কলিকালে নহে গোরা অবতার ॥ 

কত দ্বাপর কলি সত্য ত্রেতা যায় । 

অংশ অবতার প্রভু করে তা সভায় ॥ 

এই দ্বাপরে আর এই কলিষুগে । 

শ্রীকষ্চচৈতন্য মিলয়ে ব্হু ভাগ্যে ॥ 

ব্রহ্মার দিবসে অবতার একবার । 

দ্বাপরে কলিযুগে করেন বিহার ॥ 

বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্তাম গৌর হঞা । 

দ্বাপরে পূজা কলি কীর্তন করিয়া ॥ 
ধন্য ধন্য কলিযুগ যুগের উপরি । 

সন্কীর্তনযজ্ঞে সভে হৈল। অধিকারী ॥ 

আরে আরে দয়ার ঠাকুর গোরাচান্দ । 

সঙ্কীর্তনে পার কৈল পঙ্গু জড় আ্বাধ॥ 

আমার বচনে যদি ন! হয় প্রতীত। 

যে কিছু পুছিয়ে তার কহ সমুচিত ॥ 

যে যুগে যাহার যে বা আছে বর্ণধন্ম | 

যুগ অবতারে প্রভু করে সেই কন্ম ॥ 

দ্বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ যুগ অবতার। 

যুগধশম্ম আচরণে করিল আচার ॥ 
দ্বাপরে পরিচর্ধ্যধিন্ম শাস্্রে কহে। 

যুগধশ্ম সংস্থাপন কৈল প্রভূ তাহে ॥ 
অবজ্ঞা না কর যবে বোল' এক বোল 

যুক্তিপর কহে! কথা না ঠেলিহ মোর ॥ 

আপনে ঠাকুর সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর । 

কাধ্য কিব! যুগধন্ম সব তার ভার ॥ 

যুগধন্শ সংস্থাপনে কৈল যে বা কাধ্য। 

সকল করিল প্রভূ দেখিতে আশ্চর্য ॥ 



আদিখণ্ড 
পেস সাপ পাশ | পাকিপীল্ত পাপী শশী শশা শিল্প চে 

বাধাকৃষ্ণ অবতারে করিল বিহার । 

আপনে ব্বতন্ত্র রাধা! প্রকৃতি আকার ॥ 

প্রকৃতি পুরুষ যেন দ্োহে আত্মতন্থু। 

দোহে একতন্থ কাধ্য বুঝি হৈল৷ ভিন্থু ॥ 
বাধানাম ধরে কৃষ্ণ আরাধনা কাজ । 

পূরিচধ্য! করে ষেন গোপিকাসমাজ ॥ 

প্রেমভক্তি করে গোপী শত শত শাখা । 

প্রকৃতিম্বরূপ সেই কেবল রাধিকা ॥ 

কৃষ্ধে সমর্পয়ে সব দেহের স্বভাব । 

নিত্য নৌতুনু তার বাটে অনুরাগ ॥ 

এই পরিচধ্যাধশ্ম না বুঝিল কেহো। 

এই কথা কহে সব ভাগবত সেহো ॥ 

আর দ্বাপরধুগে অংশে করে কন্ম। 

ধন্ম সংস্থাপন করে না বুঝয়ে মন্ম ॥ 

ধন্ম বলি দান ব্রত তপোধন্ম কহি। 

ধশ্ম করি সমর্পণা করে সভে তাহি ॥ 

এই ত কারণে প্রভূ প্রকাশিল নিজ । 

তত না বুঝিল কেহো' ধন্মমর্মবীজ ॥ 
কলিষুগে গৌরদেহ প্রকাশে আপনা । 

যুগ অবতার কাধ্য প্রকাশয়ে প্রেমা ॥ 

রাধার বরণে অঙ্গ গৌব অঙ্গ হঞা।। 

রাধিকার ভাব রস অন্তরে করিয়া ॥ 
সেই ভাবে কান্দে এই রসিকশেখর ৷ 

বিকসিত পুলককদন্ব কলেবর ॥ 

সেই প্রেমে গরগব মাতোয়াল হঞা । 
হঙ্কার গঞ্জন 'করে কান্দিয়! কান্দিয়া ॥ 
সে গর্জন শুনি অচেতন কলিকাল। 

চেতন পাইয়া সভৈ আনন্দ বিশাল ॥ 

তেঞ্ রাধারুষ্ বলি নাচে কান্দে হাসে । 

অন্ধকার দূরে গেল পাইল প্রকাশে ॥ 

পিউ উউউউিউউিউিউিউিউউিউিউউিটসিউউ সিটি ১১ 

স্পা পাশ লা প্র 

৬১ 
শত শশী পসপিিশীসশি | পপ পাপী পাপা 

দ্বাপরে উপজে কুষ্ণ প্রেমময় তল | . 

কলি-অচেতন লোক করাএ চেতন ॥ 

প্রেম প্রকাশষে গোরা করি দীনভাব | 

আপনা বিলায় আপে মানে নিজ লাভ ॥ 

এহেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল । 
না! ভজিলে প্রেম দেই নাহিক বিচার ॥ 

এতেকে বলিষ। যুগ অবতার এই । 

এই পূর্ণ অবতারে প্রবেশিল সেই ॥ 

আর কলিষুগে নারায়ণ অবতার । 

কৃষ্ণ দুআখর নামে এ নাম তাহার ॥ 

শুকপক্ষ পাখার বরণে ব্ণ তার। 

ইন্দ্রনীলমণি ছ্যুতি বোলে টীর্কাকার ॥ 

এই কলিষুগে গৌরচন্দ্র পৃব্রন্ষ 

অংশ প্রবেশিল ইথে কহিল এ মম্ম ॥ 

পূর্ণ পূ অবতার চৈতন্ত গোসাঞ্চি। 
এহেন করুণানিধি আরকেহো। নাঞ্রি ॥ 

কাধ্য অবতারে যুগ অবতার এক । 

যুগ অন্থরূপ তেঞ্ গৌর পরতেখ । 
কলি পীত অবতার সর্বশান্তরে কহে। 

এই বিশ্বস্তর প্রত কতু আন নহে ॥' 

বিচারি পণ্ডিত সব দঢ়াইল হিয়1। * 

আপনা সম্বরে গ্রভূ সে কাজ বুঝিয়া ॥ 
সব-সন্বরিল প্রভূ তির্লেকে তখন । 

বিশ্বস্তর গৌরহরি? উঠিল বচন ॥ 
সব লোক কাণাকাণি অপরূপ কথা । 

সাত পাঁচ অন্ুমানি যেই যথা তথা ॥ 

আশ্চধ্য থাকিল কারো! সন্দেহ হিয়ায়। 

যে দেখিল বিশ্বস্তর চরিআ আশয় ॥ 

লোকমুখে ষে শুনিল বিশ্বস্তর কথ! । 

সাক্ষাত দেখিল এই জগত করত ॥ 



৬২ 
০৮ পি শশী আিপপক ৮ পলা চে ক্স 

আনন্দে ভরল পুরী দেই জয় জয়। 

ধনি গোরাগুণগাথা এ লোচনে গায় ॥ 
গত আরও 

প্রীরাগ ৷ দিশ। 

অকি হোরে গৌর জয় জয় ॥ প্র ॥ 

আর একদিন প্রভূ বসি নিজ ঘরে । 

আপন অস্তরকথা পর্কাশ করে ॥ 

নিজ-তেজ-অমিয়া-পুরিত সব দেহ। 

ঝলমল করে অঙ্গ-ছট। নিজগৃহ ॥ 
মায়েরে দেখিয়া বৈল শুন মোর বোল । 

এক মহাদোষ মুঞ্ডি দেখিয়াছি তোর ॥ 
একাদশী তিথি অন্ন না খাইহ আর । 

যতনে পালিহ তুমি এ বোল আমার ॥ 

মেঘগন্ভীর নাদে কহিল মায়েরে । 
শুনি মাতা সবিম্মিতা সুস্রম অন্তরে ॥ 

পািব তোমার আজ্ঞ! কহে ধীরে ধীরে । 
ধর্ম বুঝাইল প্রভূ সদয় অস্তরে ॥ 
হেনকালে, এক দ্বিজ আসি আচম্বিত | 

আনি দিল গুয়া পান অতি শুদ্ধচিত ॥ 

হাসিয়া! তখনে প্রভূ গুবাক খাইল। 

ক্ষণেক অন্তরে পুন মায়েরে ডাকিল ॥ 

মায়েরে কহিল প্রভু আমি যাই, দেহ । 

যতনে পালিহ তুমি নিজন্ৃত এহ্ ॥ 

ইহ1 বলি ক্ষণাদ্ধ নিশ্চেষ্ট হঞা রহি। 

দণ্ডপরণীম করে লোটাইয়া মহী ॥ 
নিঃশব্েে রহেন দেখি শচী তরাপিত 

গঙগাজল মুখে দিল হৃদয়ে তুরিত ॥ 
্ষণেকে তখন প্রভূ হইল সম্বিত” 

সহজ রূপের তেজ ঘর আলোকিত ॥ 

শিস পপ পাস্পাপ্পপা সপ শি স্িসা শি পপিপাপাপাশিশাসপ শি শশী 

প্রীপ্রীচৈতন্যমঙ্গল 
পদ পপ পপ শাক পপ পাপা দা টে ্ স 

পাশ 

স্পা পোপ শন | পাতি পি 

মায়েরে কহিলা প্রভূ আমি যাই দ্েহ। 

একথার তত্ব কহিবারে আছে কেহ ॥ 

মুরারি গুপত ওঝা গভূঅস্তরীণ। 

সর্ধবতত্ববেত্া সেই ভকত প্রবীণ ॥ 

মুরারি গুপত ওঝা ধন্য তিন লোকে । 

পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে ॥ 

[কবা মায়া কৈল প্রভু কিবা কোন শক্তি । 

ইহার বিচার মোরে করি দেহ যুক্তি ॥ 

মুরারি কহয়ে শুন শুন মহাশয় । 

আমি কি সকল জানি কৃষ্ণের হৃদয় ॥ 

যে কিছু কহিয়ে নিজ বুদ্ধি অন্থমানে । 
যুক্তিপর হয় যদি রাখিহ পরাণে ॥ 

শ্রবণে দর্শনে ধ্যানে আব সঙ্গীর্তনে | 

হৃদয়ে প্রবেশে প্রভু নিজ ভক্তজনে ॥ 

নিজ দেহ দেহ নহে নিগুণ আকার । 

গুণে সে গুণের ভোগ আচার বিচার ॥ 

এতেকে ভকতদেহ দেহ করি মানে । 

স্বচ্ছন্দবিহার তহি সব আচরণে ॥ 

নিজপুজা! অধিক ভকতপুজা মানে | 

পূজার সংগ্রহ তাথে জানে মনে মনে ॥ 

আপনে ঠাকুর আর তদখীন জন। 
লৌক আচরণে মায়া বলিয়ে স্থজন ॥ 

আপনা অধিক কেনে মানয়ে ভকত। 

এ কথা বুঝিতে নারে সরল জগত 4 
রূসময় বিগ্রহ লাবর্ণযময দেহে । 

সকল সম্পদময় নিরমিল নেহে ॥ 

বিলাস বিনোদলীল। বিনে নাহি আবু । 

 নিগু বলিয়! গালি দেই কোন ছার ॥ 

মায়ার কারণে আপে না হয় বেকত। 

ভক্তদেহে বিলাস করয়ে অবিরত ॥ 



আদিখণ্ড ৬৩ 
পিপল সিল পাপী পপি শি শি »িশিটি 

ভক্তের ভোজন নিদ্রী শয়ন বিলাস। 

তাহাতেই কষ্ণস্থুখ হয়ে ত প্রকাশ ॥ 

ভক্তজন অন্য জন আচরণ এক । 

দেহের স্বভাবে এক দেখে পরতেখ ॥ 

পরতেখে দেখি যায় মনুষ্য গেয়ানে | 

কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ দেখিষে নয়ানে ॥ 

কু্ণ সর্বেশ্ববেশ্বব নিগুণ সে ব্রহ্ম | 

মানুষশবীবে কবে প্রাকৃতেব কর্ম ॥ 

ইহ বলি না মানযে যে মুগধ জন। 

ভক্তদেহে প্রভৃদেহ জানষে উত্তম ॥ 

এই অন্মান কথ! মোব চিত্তে লয় । 

আপনে বুঝিয়া চিত্তে কৰ্ যে জুযাষ ॥ 

সদা কৃষ্ণময় তন্চ €বষ্ণব জানিয়ে । 

শ্রীবেদ পুবাণ ভাগবতেতে শুনিষে ॥ 

যাব পদপাংশুতে পবিত্র সর্বজন । 

গঙ্গাদি করিয়! তীর্থ সভাব পাবন ॥ 

হেন জনাব দেহ কে যাইতে করে সাধ। 

না বুঁঝঞা সেই জন কবে অপবাধ ॥ 

এইমত দামোদর মুবাবি গুপতে । 
নিবডিল কথ! দ৫োহে অতি হবধিতে ॥ 

আপনার দেহ প্রভূ দেহ নাহি গণে। 

ভকত জনার দেহ দেহ করি মানে 

এতেক ব্হস্ত গেল সেই/ছুই জনে । 
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥ 

মোর প্রীণ আরে দ্বিজচান্দ নারে হয় ॥ পচ ॥ 

শুন সর্বজন আর অপবপ কথ] । 

যাহা শুনি সভার হৃদয়ে লাগে বাথা ॥ 

পপ পাপা সা পসপপাপ পপ 

গুরুর আশ্রমে সর্ধব বেদতত্ব জানি । 

ঘরেরে আইলা জগন্নাথ দ্বিজমণি ॥ 

দৈবনির্বন্ধে তার জর হৈল দেহে । 

বিপরীত জর দেখি তরাল উঠয়ে ॥ 

শচীব কান্দনা অতিব্যাকুল দেখিয়া । 

প্রবোধ করেন প্রভূ তত্ব বুঝাইয়ী ॥ 

মরণ সভার মাতা আছয়ে নিশ্চয় । 

ব্রহ্মা কত্র সমুদ্র পর্বত হিমালয় ॥ 

ইন্দ্র বণ অগ্নি কালে সর্ব নাশে। 

মর্ণ লাগি! কেনে পাইছ তবাসে ॥ 
তোর বন্ধুগণ যত আনহ এখন । 

সভে মিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ ॥ 

বান্ধবেব কার্ধ্য মৃত্যুকালে সত্য' জানি । 

স্মরণ কবায় প্রভূ দেব যছুমণি ॥ 

শুনিঞ। কুটুন্ব-বন্ধুগণ সব আইল! 

প্রভুর বাডিতে আসি মিশ্রকে বেটিলা। ॥ 

পরিণত যত যত বুদ্ধগণ ছিল । 
কাল প্রত্যাসন্গ দেখি যুগতি করিল ॥ 

1 বিশ্বস্তব বোলে আর না কর বিলম্ব। 

ৰ এইক্ষণে চাহি যত ইঠ্টকুটুম্ব ॥ 

ইহা বলি মায়ে-পোয়ে ধরিলেন তীরে । 

| পিতার সহিত গেল জাহুবীর তীরে ॥ 
পিতার চরণ ধবি কান্দে বিশ্বস্তর। 

| সম্বরিতে নারে ক গদগদ স্বর ॥ 

আমারে ছাভিয়া৷ পিতা কোথা যাবে তুমি। 
ৰ বাপ বলি ডাক আর নাহি দিব আমি । 

৷ আজি হৈতে শুন্য হইল এ ঘর আমার। 
| আর না দেখিব মুগ্রি চরণ তোমাব ॥ 

| আজি দশদিগ শূন্য অন্ধকার মোরে ৭ 
' না পঢাবে যত্ব করি ধরি নিজকোনে ॥ 



৬৪ প্রীপ্রীচৈতশ্যমঙ্গল 

এঁছন অমিয়া-বাণী শুনি জগন্লাথ। 
সকরুণ-কণ্ে নিঃসরে নাহি বাত ॥ 
গদগদ স্বরে বোলে শুন বিশ্বস্তর । 

কহিল না হয় মোর যে ছিল অন্তর ॥ 

রঘুনাথচরণে সপিলু' আমি তোম।। 

তুমি পাছে কোন কালে পাসরিবে আমা ॥ 

ইহ! বলি হরি হরি করয়ে স্মরণ । 

গঙ্গাজলে নান্বাইলা সকল ব্রাহ্মণ । 

গলায় তুলিয়! দিল তুলসী দাম। 
চৌদিকে ভকত সব লয় হরিনাম ॥ 

চতুর্দিগে হয় হরিনাম-সন্কীর্তন | 
হেনকালে ছ্বিজোত্তমের বৈকুঠে গমন ॥ 

বৈকুে চলিল! ছ্বিজ রথ-আরবোহণে। 

ধর্ণী বিদায় দেই শচীর কান্দনে ॥ 
পতির চর্ণ ধরি কান্দে লোটাইয়া! । 

মো ষাঙ আমারে লহ সঙ্গতি করিয়া ॥ 

এতকাল ধরি তোম! সেবা! কৈলু' মুষ্রি। 

বৈকুষ্ঠেচলিলা তুমি আমি আছি ভূঞ্ি ॥ 

শয়নে-ভোজনে মুঞ্ঞি সেবা কৈলু তোর । 

আজি দশদ্দিগ শুন্য অন্ধকার মোর ॥ 

অনাথিনী হৈলু' তোর ছোঁড় পুত লঞা। 

নিমাই থাকিবে কোথা কত ছুঃখ পাঞ্া ॥ 
জগত-দুল্পভ তোর তনয় নিমাঞ্চি। 

সকল পাসরি যাহ আমার গোসাঞ্ঞি ॥ 

মায়ের কান্দন! দেখি বাপের মরণ। 

কান্দয়ে শচীব স্থত অঝর-নয়ন ॥ 

গজমতিহার যেন গাখিল স্থৃতায়। 

ন্য়ানে গলয়ে জল বিশাল হিয়ায় ॥ 

ভক্তজন বন্ধুজন হাহাকার করে। 

প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংসানে ॥ 

পচা সপ ৬ পি টা পা আপ পা পল পপ 

শাস্ত করাইলা সভে মধুর বচনে । 
স্যষ্টি নষ্ট হয় প্রভু তোমার ক্রন্দনে ॥ 

নারীগণে প্রবোধ করিল শচীদেবী | 

গোরাচান্দের মুখ দেখি সব পাসরিবি ॥ 
আপনে সুধীর প্রভূ সর্ধব সমাধিয়! । 

কাল যথোচিত কম্ম করিল সতক্রিয়] ॥ 

তবে বেদবিধি মতে যে ছিল উচিত । 

করিল বাপের কর্ম কুটুন্ধ সহিত ॥ 

পিতৃভকত প্রভূ পিতৃধজ্ঞ কৈল। 

ক্রমে ক্রমে বথাবিধি ব্রাহ্মণেরে দিল ॥ 

তোয়াধার ভাজনার্দি দ্রব্য যত যত। 

ত্রাঙ্মণেরে দিল। প্রভু পিতিরিভকত ॥ 

জগন্নাথ-বৈকুগমন এই কথা । 

আপনে সে দ্বিজোত্তম বিশ্বস্তর পিতা ॥ 

শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি এই কথা শুনে । 

বৈকুষ্ঠে চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে ॥ 

গোরাাদ দেখি শচী ছাডএ নিশ্বাস। 

পিতৃশৃন্ত পুত্র পাছে পায়েন তরাস। 
বিছ্যারসে চিত্ত যদি ডুবয়ে ইহার । 
তবে মনঃম্ুখে পুত্র গোঙায় আমার ॥ 

হেন অদ্ভূত কথা শুন সর্বজন । 

গৌরাঙ্গচরিত্র কিছু কহয়ে লোচন ॥ 

সিল 

একদিন শচী করে ধরি গৌরহবি । 

পটিতে গৌরাঙ্গ দিল নিয়োজিত করি ॥ 

সকল পণ্ডিত-স্থানে পুত্র সমপিয়! 

বোলয়ে কাতবে দেবী বিনয় করিয়া ॥ 

পঢ়াবে আমার পুত্রে তোমর] ঠাকুর । 

রাখিবে আপন কাছে না রাখিবে দূর ॥ 



পিতুশূন্য পুত্র মোর পিরিতি করিবে । 
আপন তনয় হেন ইহারে জানিবে ॥ 
শুনিঞা পণ্ডিত সব সঙ্কোচ অন্তরে । 

কহিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তরে ॥ 
মো সভার ভাগ্য এতদিনে সে জানিল । 

কোটি-সরম্বতী-কান্ত আমরা পাইল ॥ 
অখিলে পঢ়াবে ইহে। নিজ-প্রেম-নাম | 

সর্বলোক-গুরু ইঠো সভার প্রধান ॥ 

আমরাহ পট়িব ইহার সন্নিধানে । 

নিশ্চয় জানিহ মাতা এ সত্য ব্চনে ॥ 

শুনি শচীদেবী বৈল বিনয়-বচনে । 

পুত্র সমর্পিযা আইল! আপন ভবনে ॥* 
হেনমতে নবদ্বীপ প্রভূ বিশ্বস্তর। 

পটিবাবে গেলা বিষ্ু্পপ্তিতের ঘর। 
সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে । 

পিল জগত-গুরু তা"সভার হিতে ॥ 

লোক আচরণ মায়ামান্ুষবিগ্রহ | 

পঢয়ে পায় বিদ্যা লোক-অন্ গ্রহ ॥ 
পুত শ্রীন্দর্শনঘরে একদিনে | 

পরিহাস করে নিজ সতীর্থের সনে ॥ 

বঙ্গজের কথ। কহে বডই রসাল । 

অতি মনোহর হাসি অমিয়ামিশাল ॥ 

এইমনে রঙ্গে-টঙ্গে কথোদিন গেল । 

বনমালী-আচাধ্য দেখিব মনে কৈল ॥ 

তারে দেখিবারে তার আশ্রমেরে গেলা । 

দেখিয়া প্রণত তেঁহ সম্ভরমে উঠিলা ॥ 
করে ধরি তার সনে চলি যায় পথে 

কৌতুক রহস্ত কথা কহিতে কহিতে ॥ 

হেনকালে বল্পভ সে আচাধোর কন্তা। ৷ 

রূপে গুণে শীলে সেই ত্রিজগত-ধন্ত্া ॥ 

রি 

আদিখণ্ড ৬৫ 

গজা-ন্নানে যান দেবী সখীর সহিতে । 

গৌরচন্জ্র প্রভূ তা দেখিল আচম্িতে ॥ 
একদৃষ্টে চাহে প্রভু বিশ্মিত নয়নে । 
ইঙ্গিতে জানিল তার জন্মের কারণে ॥ 

বনমালী সঙ্বোধিয়া হাসিতে হাসিতে । 

' এক শ্লোক বৈল তার টৈদগ্ধী জানিতে ॥ 

| 

ূ 

দৃই। স্কীতোইভবদলিরলৌ লেখপন্মং বিশালং 

রূপং বর্ণ, কিমিতি কিমিতি ব্যাহরনিষ্পপাত। 

নাসীদ্গন্ধো ন চ মধুকণ! নীপি তৎ সৌকুমার্যযং 
ঘূর্ণন দ! হবনতমূখে। ব্রীড়য়! নির্জগাম ॥ 

লক্ষ্মীদেবী দেখি পূর্ব স্মরণ হইল । 

এতদিনে বিধি মোরে সদয় হইল ॥ 

লোক-লজ্জীভয়ে কিছু বলিতে ন! পারি। 

কিবপে পাইব পদ বক্ষঃস্থলে ধরি ॥ 

ৃ গজমতি হার ছিল গলায় তাহার । 

ছি'ড়িয়৷ ফেলিল ভূমে পড়িল অপার ॥ 

বামকর বক্ষে রাখি সেই মুক্তা তোলে । 
কোথা পাব কৌথা পাব এই বাক্য বোলে ॥ 
সকল সঙ্গিনী মুক্ত! চাহে হেটমুখে । 
গৌরচন্দ্র লক্ষ্মী প্রতি চাহে একদিঠে ॥ 
লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে বুঝিল। 
প্রভৃপাদপদ্মধূলি মস্তকে বন্দিল ॥ 

' আচার্য সে বনমালী বড়ই চতুর । 
বুঝিল অন্তর দোহার হৃদয়-অস্কুর ॥ 

আর দ্বিন বনমালী-আচাধ্য আপনে । 

আনন্দ হৃদয়ে গেলা শচীর ভবনে ॥ 

হাসিয়া প্রণাম কৈল শচীর চরণে। 

 প্রণতি করিয়া কে মধুর বচনে ॥ 
তোমার পুত্রের যোগ্য আছে এক কন্যা । 

রূপে গুণে শীলে সেই ভ্রিজগতে ধন্ত ॥ 



৬৬ প্রীপ্রীচৈতন্যামঙগল 

বন্পভ-আগচার্যয-কন্যা অতি স্ুুচরিতা । 

যর্দি ইচ্ছা থাকে কহ অন্তরের কথা । 
তবে শচীদেবী শুনি আচাধ্য-বচন। 
এ অতি বালক মোর পঢ়ক এখন ॥ 
পিতৃ-শৃন্ত পুত্র মোর পড়, কথোদিন । 
তাহাতে করহ যত্ব হউক প্রবীণ ॥ 

শুনিয়৷ আচার্য্য তবে সম্তোষ না পাইল । 
বিরসবদদন হঞ1 ঘরকে চলিল ॥ 

কাদিতে কীদিতে চলে ব্যাকুল অন্তরে । 

হা হা গোরা্ঠাদ বলি ডাকে উচ্চন্বরে ॥ 

মোর ভাগ্যে না করিলে পতিতপাবন । 

বাগ্ধাকল্পতরু-নাম ধর কি কারণ ॥ 

মোর বাগ পূর্ণ যদি না কৈলে আপনে । 

বান্ধকল্পতরু-নাম ধরিবে কেমনে ॥ 

জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জাভয়হারী । 
জয় গজরাজকে কুস্তীর-মুখে তারি ॥ 

জয় অজামিল-গণিকার আণদাতা । 

আমীরে যে ত্রাণ কর অখিলের পিতা ॥ 

এথা গুরুগৃহে প্রভূ জানিল অন্তরে । 

আচার্য শোকেতে ষত হঞ্াছে কাতরে ॥ 
আসন্তে-ব্যান্তে পুস্তক সন্বরি ভগবান । 
গুরু সম্ভাষিয়া প্রভূ করিলা পয়ান | 

মাতল কুঞ্জর যেন গমন হ্ুন্দর। 

গৌরতন্থ অলঙ্কারে করে ঝলমল ॥ 

ঠাচর কেশের বেশ অখিল-মোহ্ন । 

অধর বান্ধুলী-কুন্দ মুকুতা দশন ॥ 
চন্দনে চর্চিত মনোহর অঙ্গশোভা । 

তঙ হ্গ্ম-বসন পিস্ধন মনোলোভা ॥ 

কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি । 
কুলবতী-কলঙ্ক -বিথার-দেহধারী ॥ 

আচাধ্য লাগিয়! প্রভুর সত্বর গমন । 

বাঞ্াকল্পতরু-নাম বলি যে কারণ ॥ 

আচাধ্য কাঁদিয়া সে আইসে পথে পথে। 

হা হা গোরাা্দ বলি আইসে উর্দহাথে ॥ 

হেনকালে গৌরচন্দ্র গুকুগৃহ হৈতে। 
আসিতে হইল দেখা আচাধ্য সহিতে ॥ 
পড়িল আচাধ্য পায় দণ্ডবত হঞ। 

৷ তুলিলেন মহাপ্রভু হাসিয়৷ হাসিয়। ॥ 

ন্মস্কার করি কল গাঢ় আলিঙ্গন । 

ৰ কোথা গিয়াছিল। বৈল মধুর বচন ॥ 
, আচাধ্য কহিল হের শুন বিশ্বস্তর | 

আমিন্মগিয়াছিলাম এই মন্দিরে তোমার ॥ 
৷ তোমার জননী দেবী অতি স্ুুচবিতা | 

র গোচর করিলু তারে অন্তরের কথা ॥ 
তোমার বিভার যোগ্য আছে এক কন্ত। ৷ 

। বল্লভ-আচাধ্য-কন্া সর্ববগুণে ধন্া ॥ 

এ কথা তোমার মাতী শুনি শ্রদ্ধাহীন | 

ঘরেরে চলিলাঙ আমি অন্তর-মলিন ॥ 

কিছু না বলিলা প্রভু শুনিঞা বচন । 

৷ মুচকি হাসিষা ঘরে করিল! গমন ॥ 
ৃ সে চাতুরী লাবণ্য মধুর মন্দ হাসি। 

হেরিয়া আচার্য মনে হেল অভিলাধী ॥ 

 জানিলেন মোর কাধ্য অবশ্ত হইব । 

৷ অস্তবে জানিল প্রভু বিবাহ কৰিব ॥ 
ঘরেরে আইলা আচার্য আনন্দিত হঞা । 
প্রভুর চরিত্র সব হৃদয়ে ভাবিয়া! ॥ 

ঘরে আসি জননীরে বৈল বিশ্বস্তর। 
বনমালী আচাধ্যেরে কি দিলা উত্তুপ্ন॥ 
বিমনা দেখিলু আমি তারে পথে যাইতে । 

সম্ভাষে না হৈল স্থথ তাহার সহিতে ॥ 

সানা রনারজঞগাাগজঞতীারনওারনগরঞজএন, ০০০ সপে পপ 
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তার অসস্তোষ কেনে করিয়াছ তুমি । 
বিমন। দেখিয়। চিত্তে ছুঃখ পাইলু' আমি ॥ 
শুনিয়া পুত্রের বাণী শচী স্থচতুরা ৷ 
ইঙ্গিত বুঝিঞা হৈল হৃদয় সত্বরা! 

ত্বরায় মানচুষ গেল আচাধ্য আনিবারে । 

সংবাদ শুনিয়া তেহ আইলা সত্বরে ॥ 

আনন্দে পৃবিত তনু গদগদ হএঞা। 
শচী-কাছে উপনীত প্রণত হইয়া ॥ 

ন্মস্কাব করি লৈল চবণের ধুলি । 
কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিল। ঈশ্বরী ॥ 

শুনি শচীদেবী তবে আচাধ্য-বচন । 

প্রণত হইয়। দেবী কহেন তখন ॥ 

পুকবে যে বৈলে তার করহ উদ্যোগ । 

গোরাচান্দের বিভা দিব সভার সন্তোষ ॥ 

আমার অধিক স্েহ তোর বিশ্বস্তরে । 

আপনে করিবে সর্ব কি বলিব তোরে। 

বিশ্বস্তর-বিবাহ নিমিত্তে যে কহিলে। 

আপনে উদ্যোগ কর কহিল তোমারে ॥ 

ইহ শুনি বনমালী আচাধ্য-উত্তম | 

পালিধ তোমার আজ্ঞা কহিল বচন ॥ 

ইহা? বলি বল্লক্আচাধ্য-বাডী গেলা । 

বল্পভআচাধ্য অতি সম্ত্রমে উঠিল! ॥ 

বসিতে আসন দিল বিনয় করিয়! । 

নিজ ভাগ্য মানি কিছু বোলেন হাসিয়া ॥ 
বলিল আমার ভাগ্যে তোর আগমন । 

আবু কিবা কাধ্য আছে কহ না কথন ॥ 
বলভমিশ্রের কথা শুনিয়া আচাধ্য । 

প্রবন্ধ করিয়া কহে হৃদয়ের কাধ্য ॥ 

সর্বকাল আমারে কর তুমি জেহ। 

| 

| 

ৃ 
[ 

৬৭ 
০ 

মিএপুরন্দরপুত্র শ্রীল বিশ্বস্ত । 
কুলে শীলে গুণে তেঁহ সর্বাংশে স্থন্দর ॥ 

আমি কি বলিতে পারি তার গুণকথা। 

একত্র সকল গুণে গডিলা বিধাতা ॥ 

কি কহিব তার গুণ গায় সর্বলোকে । 

শুনিয়াছ তার গুণ সর্বলো কমুখে ॥ 

যেনবপ কন্যা! তোমার ততোধিক বর। 

কহিল সকল ইবে যে দেহ উত্তর ॥ 
একথা শুনিয়া মিশ্র মনে অনুমানি । 

একথা আমার ভাগ্যে কহিলে সে তুমি ॥ 

আম ধনহীন কিছু দ্বারে না পারি । 

কন্ামাত্র আছে মোর পরমক্ুন্দরী ॥ 

ইহা জানি আজ্ঞ। যদি করেন আপনে । 

কন্যা দিব বিশ্বস্তর জামাতা-রতনে ॥ 

দেব-পিতৃগণ মোরে হইবে আনন্দে । 

যবে বিভা দিব নিজকন্ত। গৌর্চন্দ্রে ॥ 
অনেক তপের ফলে হয় হেন কাধ্য ৷ 

তোরোধিক বন্ধু নাহি কহিল আচাধ্য ॥ 

এইমনে ছুই জনে কথা নিবভিল। 

আচাধ্য শচীর স্থানে পুন নিবেদিল ॥ 

শুনিয়া সে শচীদেবী বড় তুষ্ট হৈল। 
বনমালী আচাধ্যেরে আশীর্বাদ কৈল ॥ 

ইষ্টকুটুন্ব আনি নিবেদিল কথা । 
আনন্দে ভরল তন্থ অতি হরষিতা ॥ 

কুটুম্বসোদর যত সভে আজ্ঞা দিল । 

। বিচার করিয়া সভে ভাল ভাল বৈল । 
| তবে শচী নিজন্থত-ব্দন চাহিয়া । 

মধুর বচনে কিছু বোলেন হাসিয়া ॥ 
শুন শুন অহে বাপ মোর সোণার স্ৃত। 

সেহবন্দী হঞ্া আমি আইলু' তুআগেহ ॥ ! বল্লভমিশ্রের কন্তা অতি অদভূত ॥ 
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তেন পুত্রবধূ মোর কত ভাগ্যে হয়। 
বিচার করিয়া কর বিচিত্র সময় । 

দ্রব্য আহরণ কর যে উচিত হয় ॥ 

শুনিয়া মায়ের বোল বিশ্বস্তর রায় । 

করিল সকল দ্রব্য যতেক জুয়ায় ॥ 

দৈবজ্ঞ আনিল আর উত্তম পণ্ডিত । 
করিল ত শুভদিন সময় অঙ্কিত ॥ 

সেই শুভদিন শুভ সময আইল । 

ত্রাঙ্মণসজ্জন সভে আনন্দে ধাইল। 

আনুন্দিত হৈলা সব নদীয়া-নগরী । 
উথলিল স্থথসিন্কু আপন পাসরি ॥ 

আইহ-স্ুহ লঞা শচী করে শুভকাধ্য। 

প্রভু-অধিবাস করে যতেক আচাধ্য ॥ 

চতুদ্দিগে বেদধ্বনি ক্রয়ে ব্রাঙ্গণ। 

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে মঙ্গল লক্ষণ ॥ 

দীপমালা পতাকা শোভিত দিগন্তরে ৷ 

স্বশ্তিবাচনপূর্বব দেবপূজা! করে ॥ 

সকল ব্রাহ্মণে প্রভৃর কৈল অধিবাস। 

কোটিকামজিনি-বপ অঙ্গের প্রকাশ ॥ 

ঝলমল করে অঙ্গছট1 আলোকিত । 

দেখিয়া ব্রাহ্মণ সব হৈল চমকিত ॥ 

স্থগন্ধি চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল । 

ঘন ঘন তাহ্বল দানে বড তুষ্ট কৈল ॥ 

কন্যা অধিবাস করে বল্লভ আচাধ্য | 

স্থমূক্ষল কন্ম করে লএ] দ্বিজবধ্য ॥ 

অন্যোন্তে সৌরভ গন্ধমাল্য চন্দন । 

অধিবাসে ভূষা কৈল জামাতারতন ॥ 
অধিবাঁস-সমাধান রজনীর শেষে । 

পানী সহিব বলি হইল উল্লাসে ॥ 

তোমার বিভার যোগ্য মোর মনে লয়। 

৬৮ শ্রীশ্রীচৈতন্ঠমঙ্গল 

নান। বাদ্য একি কালে হইল তরঙ্গ । 
ূ কুলবধূ সভাকার ব্রত হেল ভঙ্গ | 
৷ যুবতী উমতি হৈলা নদীয়া-নগরে। 
| গৌরাঙ্গ-বিবাহ-রপ-সমুদ্র-হিলোলে ॥ 

| যুথে-যুখে নাগবী চলিলা বিপ্রবধূ। 
ৃ অবনীমণগ্ডলেরে মগ্ডিত যেন বিধু ॥ 

কুরঙ্গ-নয়নী চারু কুগ্তর্গামিনী | 

ঝলমল অঙ্গতেজ মদনদাপুনি ॥ 

কেশ বেশ বসন ভূষণ অঙ্গপাম । 
হেরিলে হরিতে পারে মুনিব পরাণ ॥ 

হাসিতে দামিনী কাপে বচনে অমিয় 
হাস-পরিহাসে চলে ঢুলিয়! ঢুলিয়া ॥ 

গাইছে গৌবাক্গুণ মধুব-আলাপে | 
স্বর-পঞ্চ-ধ্বনিতে অনঙ্গ-অঙ্গ কাপে ॥ 

নাসায় বেশর দোলে মুকুতা হিলোলে | 

নক্ষত্র পডিছে যেন অরুণমগ্ডলে ॥ 
শচীব মন্দিরে আইলা ঝু'লবধৃগণ। 
সভাকারে দিল খ্রন্ধ গুবাক চন্দন ॥ 

চলিল1 নাগরী সভে পানী সাহিবারে 

মঙ্গল আনন্দবস প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
পপর 

মঙ্গল রাগ 

সচন্দ্রিম রজনী চক্দ্রিমমুখী বাল] । 

স্ব্বর সঙ্গীত রে গাইব গোরালীলা ॥ 
ৃ কে কে আগে যাইবে গো, 

গোরাগুণ গাইবে গো, 

চল যাই পানী সাহিবারে। 
| হিয়া উথলে চিত কেবা পারে ধরিবারে ॥ঞ॥ 



আদিখগ্ 
০০ 

কেহে! পট্টবিলাসিনী কেহো৷ পীতবাসে। 
ঢুলিতে ঢুলিতে বায় অঙ্গের বাতাসে ॥ 

সুগন্ধি চন্দন মাল ঢাকিঞা। লেহ করে। 

গোরা-অঙ্গ পরশ করিন্ধ সেই বেলে ॥ 

কপ তান্বল রে ঢাকিয়া লেহ হাথে । 
করে কর ধরি গোরার দিব হাথে হাথে ॥ 

শচী আগে আগে করি যাইব পাছে পাছে। 
আসিতে যাইতে বেড়াইব গোরার কাছে ॥ 

ব্রাহ্মণ সঙ্জন সভার জলসাহি ক'রে । 

আনন্দে আইলা শচী আপন মন্দিরে ॥ 

আইহ-স্থৃহ মিলিয়া কৌতুক-রঙ্গরসে । 
পানী সাহিল গুণ গায় এ লোচনদসে ॥ 

গৌরাঙ্গের নয়ন-সন্ধান-শরঘাতে | 

মানিনীর মানমুগী পলায় বিপথে ॥ 

অথির নাঁগরীগণ শিথিল বসন। 

মাতল ভূজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন ॥ 

ভুরুভঙ্গী আকর্ষণে বঙ্ষিণীর গণ | 

দোলমান হৃদয় করিছে অনুক্ষণ | 

বক্ষস্থল পরিসর স্থমের জিনিয়া । 

কেশরী জিনিয়া! মাঝা অতি সে খীণিয়া ॥ 

. চিত্ত হবি লইল সভার এককালে । 

মাঁনমীন ধরিয়া রাখিল বূপজালে ॥ 

ভাটিয়ারী রাগ 

আনন্দে-সানন্দে সেই বাত্রি স্বপ্রভাতে | 

য্থাবিধি কশ্ম করে অতি হর্ষিতে ॥ 

স্নান দান কম্ম কৈল যে বিধি উচিত । 

দেবপুজা পিতৃপূজা করিল বিহিত ॥ 

ৃ 
| 

| 

স্পস্ট 

| 
| 

৬৯ 
শি পপ পাপশপপ্ীপীশ পিসী পপি | কাশি পিপপিদ তি পপি শম্পা 

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ কৈল যে বিধিবিধান । 
সকল সম্পূর্ণ ভোজ্য ব্রাহ্মণেরে দান ॥ 

নর্তকেরে দিল দ্রব্য আর ভাটগণে 

সভার সন্তোষ কৈল নানাদ্রব্যদানে ॥ 

দ্রব্যের অধিক মানে মধুর বচনে । 

দেখিয়! জুড়ায় হিয়া চক্দ্রিম-বদনে ॥ 

প্রবোধ করিল যার যেই অনুমান । 

বিবাহ-উচিত প্রভু পুন করে স্নান ॥ 

নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল সে কালে । 

অঙ্গউদ্ব্তন করে কুলবধূ-মেলে ॥ 

স্থধাকরুময় গোরা রূপের পাথার । 

ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাতার ॥ 

পরশে অবশ অঙ্গ হৈল সভাকার। 

গদগদ বচন নয়ানে জলধার ॥ 

হেরইতে পু-মুখ কি ভাব উঠিল । 
মরমে ম্দন-জরে ঢলিয়া পড়িল ॥ 

কেহে৷ কেহে। বাহু ধরি অথির হইয়া । 

কেহে! রহে উদর্তন শ্রীঅঙ্গে লেপিয়! ॥ 

কেহে বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে । 

ভূজলতা৷ দিয়া সে বাদ্ধিল পরবন্ধে ॥ 

কেহো চিত্তাপিত হঞা নেহারে গৌরাঙ্গ 

কেহে! জল দেই শিরে মদনতরঙ্গে ॥ 

উন্মত্ত হইয়া কেহো হাসে ঘনে ঘনে। 

সতীত্ব নাশিল হেরি গৌরাঙ্গবদনে ॥ 
| সান সমাধিয়া প্রভু বসিল! আসনে। 

বেটিল নাগরীগণ শচীর নন্দনে ॥ 
নানাবিধ বাদ্য বাজে সুম্ঙ্গল-ধবনি । 

চতুদ্দিগে জয়ধ্বনি সুমঙ্গল শুনি ॥ 
অভিষেক কৈল প্রভু স্থরনদীজলে । 

দেখি সর্বজন ভাসে আনন্দ-হিল্লোলে ॥ 

। 



৭৩ 

এত ৯ আপ ও আপা পক জলি 

তবে শচীদেবী লই আইহ-স্থহ যত। 
আদরে পৃজিল যাব যেই সমুচিত ॥ 
সভারে পুজেল গৃহাগত বন্ধু যত। 
কহিল সভারে দেবী হৃদয় বেকত ॥ 

পতিহীন মুঞ্র ছার, পুত্র পিতাহীন। 
তো সভার সেবা কি করিব মুঞ্ি দীন ॥ 
এ বোল বলিতে শচী গদগদ ভাষ । 

ভিজিল আখির নীরে হৃদয়ের বাস ॥ 

এঁছন কাতর্বাণী শচী যবে বৈল। 
শুনি গৌরচন্দ্র পু" হেঠ মাথা কৈল ॥ 

চিস্তিতে লাগিল! মোর পিতা গেলা কোথা । 

পুড়িতে লাগিল হিয়। পাইল বড় ব্যথা ॥ 
মুকুতা গাঁথনী যেন চক্ষে পডে পানী। 

দেখিয়া তটস্থ হেল! শচীঠাকুরাণী ॥ 
আর ধত নারীগণ তার পাশে ছিল। 

প্রভুর কান্দনা দেখি কান্দিতে লাগিল ॥ 
কেনে, কেনে বাছা হেন বিরসবদন । 

এহেন মঙ্গলকাধ্ো কান্দ কি কারণ ॥ 

সকল সংসারে মাত্র তুমি মোর ধন। 

তুমি বিমরিষ প্রাণ ছাড়িব এখন ॥ 
শুনিঞা মায়ের বোল প্রত বিশ্বস্তর । 

বাপের হাব্যাসে ক গদগদ-স্বর ॥ 

প্রাতঃকালে শশী যেন মলিন-বদন । 

নবীন-মেঘের যেন গন্ভীর গঞঙ্জন ॥ 

মায়েরে কহিল প্রভূ শুন মোর কথ্া। 

কি লাগিয়া এতদূর তোর মন-ব্যথ! ॥ 
কিবা ধন নাহি মোর কিবাঁ পাইলে দুঃখ । 

দীন একাকিনী হেন কহ অতি রখ ॥ 
পিতা-অদর্শন মোর ম্মোঙরাইলে তুমি । 

যেগন করিছে হিয়। কি বলিব আমি ॥ 

গ্রীশ্রীচৈতন্তমঙল 

একজনে দুষার দেহ গুবাক চন্দন । 

যথেষ্ট করিয়া দেহ ঘত লয় মন ॥ 

সর্বাঙ্গে লেপহ সভার স্থগদ্ধি-চন্দনে। 

| যথেষ্ট করিয়া দেহ ঠিন্তা নাহি মনে ॥ 
৷ পৃথিবীতে কেহো যাহা নাহি করে, লোকে । 
ূ ইঙ্গিতে করিব তাহা কহিল তোমাকে ॥ 

এ বোল শুনিঞা শচী কহে ধীরে ধীরে । 
৷ মধুর বচনে শাস্ত কৈল বিশ্বস্তরে | 
 যেনমতে আদেশ করিল বিশ্বস্তর । 

। তেনমতে তুষিল সে ব্রাক্গণ সকল ॥ 

। হেনকালে বল্পভ আচাধ্য নিজঘরে। 

ব্রাহ্মণ সহিতে দেব-পিতৃপৃজা করে ॥ 
আপন কন্তারে নানা! অলঙ্কার দিল। 

গন্ধ-চন্দন মাল্যে স্ববেশ রূচিল ॥ 

শুভক্ষণ নিকট বুঝিয়। ছিজবর । 

ব্রাহ্মণ পাঠাঞ্া দিল আনিবারে বর ॥ 
এথ প্রভু গৌরচন্দ্র বয়স্তের সঙ্গে | 

৷ অতি অদ্ভূত বেশ ক্রয়ে শ্রীঙ্গে ॥ 
গন্ধ চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন। 

ললাটে তিলক যেন চাদের কিরণ ॥ 

মকরকুগ্ডল কণে করে ঝলমল । 

মুকুতার হার শোভে হৃদয়-উপর ॥ 
কাজরে উজোর রাতা-কমল-নয়ান । 

ভুরুযুগ যেন দুই কামের কামান ॥ 

অঙ্গদ কঙ্কণ দিব্য বতন-অঙ্গুরী | 

। ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি। 

৷ দিব্য মালা গলে শোভে রক্তপ্রাস্ত বাস। 

৷ গন্ধে মহ-মহ করে অঙ্গের বাতাস ॥ 
র ক্ব্ণ-দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্ত্র । 

| হেরি লোক নিজ হিয়া না হয় স্বতন্ত্র ॥ 

০৯৮৯০ ৮10 স্প 



আদিখণ্ড 
পত মপপাকপী বি প১৯-০৯ 

বধূগণ বিকল হইল রূপ দেখি। 
রূপ দেখি নাবী না নিয়ড় করে আখি ॥ 

অথির নাগরীগণ শিথিল বসন । 

মথিল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যমন ॥ 

চিত্ত হবি লইল সভার একু কালে । 

মান-মীন ধরিয়া রাখিল রূপ-জীলে ॥ 

হরিণীনয়নীগণ গৌরাঙ্গ দেখিয়। | 

বলিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিয়া ॥ 

সে হাস্ত-মাধুরী যার পশিল হিয়ায়। 

মরমে মরিল তার! মদনব্যথায় ॥ 

সে ভূজ-বিলাস-রস-পরশ লাগিয়৷। 

মানিনীর মানগণ বুলে লুকাইর়! ॥ 
ভূরুভঙ্গি আকর্ষণে রঙ্গিণীর গণ। 

দোলমান হৃদয় করয়ে অণুক্ষণ ॥ 

মায়ে নমক্করি প্রভূ চলে শুভক্ষণে। 

উঠিল মঙ্গল্ধঝনি জয় হরিনামে ॥ 

দিব্য যানে চটে প্রতু বয়শ্যবেষ্টিত | 

দেখি সর্বলোক অতি হরষিতচিত ॥ 

যাত্রা করি যায় প্রভূ বয়শ্তের সনে । 

সন্মুথে নাটুয়া নাচে গায় দিব্য গানে ॥ 

ব্রাহ্মণে ত বেদ পঠে ভাটে কায়বার । 

শিঙ্গ! বরগে। বাজে সাহিনীমিশাল ॥ 

নানাবিধ বাছ্য বাজে পড়াহ মৃদঙ্গ। 

দোসরি মোহরি বাজে শুনিতে আনন্দ ॥ 

হরি হরি বোল শুনি জয় জয় নাদ। 

আনন্দে নদীয়ার লোক ভেল উনমাদ ॥ 

ঠেলাঠেলি ধায় লোৌক পথ নাহি পায় ॥ 

চমক লাগিল হোথা নাগরীসভায় ॥ 

কেহো কেশ নাহি বান্ধে না স্বরে বাস। 

দেখিবারে ধাওয়াধাই ঘন বহে শ্বাস ॥ 

পেসার 

৭১ 
সপ 

 কাণাকাণি সানাসানি নাহি আর লাজ । 

' ডাকাডাকি ধায় সব নাগরীসমাজ ॥ 

গরবী গরব সব দূরে তেয়াগিঞ্া। 
গৌরাঙ্গ দেখিতে ধায় উলসিত হঞা ॥ 

পথ-বিপথ কেহো! না মানে রঙ্গিণী। 

অনঙ্গতরঙ্গে রঙ্গে ধাইল রমণী ॥ 

 অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্যানে চাহে। 

গোরা-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধায়ে ॥ 

স্থরবধৃগণ বিশ্বস্তরমুখ চাহে । 

চতুর্দিগে দিব্য নারী সুমঙ্গল গায়ে ॥ 
৩ 

| 

| 

বিহাগড় রাগ 

জয় জয় জয়, চৌদিগে সুখময়, 

গৌরাঙ্গাদের বিবাহ । 

কুলবধূ মেলি, জয় হুলাহুলি, 
আনন্দে মঙ্গল গাহ ॥ কু ॥ 

স্তাস বেশ কর, পাট শাড়ী পর, 
কাজব দেহ নয়নে । 

" শ্ীবিশ্বস্তর, সাজি সব দল, 
বিবাহে করল পয়ানে ॥ 

হাব কেধুর, কম্কণ কঙ্ষিণী, 

| নূপুর পরহ না ঝাট। 

অলকা-স্থনিকটে, সিন্দুর ললাটে, 

| চন্দনবিন্দু তার হেঠ ॥ 

 তাম্বুল অধরে, তান্থল বাম কবে, 
লীল। ঢুলি চলি চাহ । 

দেখি বিশ্বস্তর, জিনি পাচশব, 
| 

ূ 
এ জানি মনকল! খাহ ॥ 



৭২ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল 

তাগ্ুল চর্ববণে, হাসিয়া বয়ানে, | চৌদিগে জয় জয়, মঙ্গল বিজয় 
কুন্দদশন বিকসি । কহয়ে লোচনদাসে ॥ 

বাদ্ধুলী-অধরে, দশন-মধুকবে, টি 
পাশে মধুলোভে বসি ॥ আলো দেখ অপরূপ গোর! ৪২ রা 

নাগরী সারিসারি, চলিলা কুতুহলী, ; হেন মন করিছে গোরা ডি রি 

মরালগমন স্থঠীম। বুকে ॥ ধর ॥ 
অঙ্গের মাধুরী, যইছে বিজুরী, হেন মতে বল্পভআচাধ্য-বাটা গিয়া। 

বসন শোভে অনুপাম ॥ ৷ জয় জয় শব্ধ হৈল আকাশ ভরিয়া ॥ 

নান বাছ্য বাজে, শত শঙ্ঘ গাজে, ! শত শত দীপ জলে উজ্জ্বল পৃথিবী । 

মুদক্গ পড়াহ কাহাল। ঝলমল করে তাহে গোরা-অঙ্গের ছবি ॥ 

আনন্দে দুন্দুভি, বাজয়ে ডিগ্ডিমি, তবে ত বল্লভমিশ্র পাছ্য অর্থ্য দিয়া । 

দণ্ডিম মুহবি রসাল ॥ ঘরেরে আনিল বর মঙ্গল করিয়া । 

বীণা কবিলাস, বেণু মন্দভাষ, | তবে সেই মহাপ্রভু ছোড়লাতে গিয়া । 

ববাব উপাঙ্গ পাখোয়াজু।  দ্বাগ্ডাইল। পীঠোপরি উলসিত হঞা ॥ 

নদীয়ানগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জিনিঞ্া বদন । 

মঙ্গল-বাধাই বাজু॥ ৷ তাহাতে ঈষৎ হাসি অমিয়া-মিলন ॥ 

গৌরচন্দ্রমুখ, দেখি সর্ধ লোক তপত কাঞ্চন জৈনি অঙ্গের কিরণ। 

আনন্দ নদীয়া-সমাজ। স্থমেরুপর্বত জিনি দেহের গঠন ॥ 

কোটি কাম জিনি, সে রূপ বাখানি, ৷ অঙ্গদ কম্কণ ভূজে কনক-অঙ্গুরী । 

নিরখি না রাখয়ে লাজ ॥ অরুণ-কিরণ করতল ঝলমলি ॥ 

ফুয়ল কবরী, চীর না সন্বরী, দিব্য মালতীর মাল! দোলে গোরা-অঙ্গে । 

ধায়ে উনমত-বেশা | স্থুমেরু উপরে যেন গঙ্গার তরঙ্গে ॥ 

পাসরি পতি-স্থৃত, ব্দন স্থবেকত, । মুকুটের নিকটে ললাটতট সাজে । 

হিয়া-পরি ফেলে কেশ ॥ কাম কোটি কাতর হেরিয়া রহে লাজে ॥ 

ধনি ধনি ধনি, কহয়ে বম্ণী, : শ্রবণে কুগুল দোলে কি দিব তুলনা । 
আন না শুনিয়ে বাণী। দ্র কৈল মানিনীর মানের গরিমা ॥ 

চৌদ্িগে হাটে-বাটে, নাগরীর ঠাটে, |(হেনমতে মহাপ্রত্ ছোড়লাতে আছে । 
দেখিতে করল উঠানি ॥ । বর উরখিতে তথা আইহগণ কাছে ॥ 

কেহো বীণা বায়,  কেহো গীত গায়, ; করিয়া বিচিত্র বেশ পরি দিব্যবাস। 
কেহে। ধাওয়ে উল্লাসে । | বাখেতে উদ্দল দীপ অন্ত উন । 



আদিখগ্ু 

আইহগণ আগে পাছে কন্যার জননী । 
বর উরথিতে ধনী চলিল। আপনি ॥ 

সাত প্রদক্ষিণ কৈল সাত-দীপ হাথে । 

চরণে ঢালিল দূধি হরযিত্বচিতে ॥ 
বর উরথিয়া সভে চলিল! আলয়। 
শুভক্ষণ হল সেই গোধুলী সময় ॥ 
তবে সেই বললভ আচাধ্য দ্বিজবর । 

কন্তা আনিবারে আজ্ঞা দিলেন সত্ব ॥ 

স্থগঠিত সিংহীসন মাঝে রূপবতী | 
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি ॥ 
রতনপ্রদীপ জ্বলে তার চারি পাশে । 

বদন জিতল পূর্ণচন্্পরকাশে ॥ 
সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার রতন-কাঞ্চনে । 

অন্ধকার দূর গেল তাহার কিরণে | 
প্রভু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাতবাব । 

করুজোড় করি শিরে করে নমস্কার ॥ 

অস্তঃপট ঘুচাইল দোহে দৌহা দেখি । 
দোহে দোহা দেখি হিয়া জুড়াইল আখি ॥ 

চন্দ্র রোহিণী যেন একত্র মিলন । 

অন্তোন্যে করয়ে পৌহে কুহুমের রণ ॥ 

যেন হরপার্বতী দ্ৌৌহে হেল মেল।। 
ছামুনি নাড়িয়া দোহে আনন্দে বিভোল। ॥ 

চৌদ্দিগে হবিধ্বনি জয় জয় নাদ। 
নাচয়ে সকল লোক আনন্দে উন্মাদ ॥ 

তবে সে কমলাপতি বিশ্বস্তর পঁহু। 

একত্রে বসিল! বামপাশে করি বহৃ॥ 

লজ্জা-নত্রমুখী সে বসিল। পু" পাশে । 
জামাতা পুজয়ে মিশ্র যে বিধান আছে ॥ 

যার পাদপদ্দে ব্রহ্মা পাগ্ঠ নিবেদিয়া । 

স্ষ্টির করতা হৈল প্রসাদ পাইয়া ॥ 
১৫ 

৭৩) 

হেন সে পদারবিন্দে পাদ দেই মিশ্র । 

যার আবাধনে ঘুচে সংসার-তামিন্ত্র ॥ 

। মহেন্দ্র যাহারে দিল নৃপসিংহাসন । 

হেন জনে দেই মিশ্র বিষ্টরুআসন ॥ 

যে প্রভু বসন পরে দিব্য পীতবাস । 

ৃ তাহারে বসন দেই শুনিতে তরাস ॥ 

্ এই মতে ক্রমে ক্রমে যে বিধি আছিল । 

। ষজ্ঞ-আদি যত কম্ম সব নিবডিল ॥ 

| বল্পভ আচাধ্য সম নাহি ভাগ্যবান্। 

ৰ আপনে বৈকুথনাথ লৈল কন্যাদান ॥ 

' কি কহিব বল্লভমিশ্রের ভাগ্যরাশি । 

যাব ঘরে কৈলা প্রভূ এ পঞ্চ-গরাসি ॥ 

কন্তা-বরে একগৃহে ভোজন করিল । 

| শত শত কুলবধূ বাসরে মিলিল ॥ 
| বসন বচন সব স্থলিত হইল। 
নয়ান আলসযুত কাহারো হইল ॥ 
কেহে! অঙ্গপরশে অনঙ্গরঙ্গ-ভরে । 
| ঢুলিয়া পড়িল রসে বিশ্বস্তর-কোলে। 
। কেহো অনিমিখে খির-নয়নে নিরখে । 

চকোর চাদের লাগি যেন বহে সুখে | 

শয়ন্পক্ধজে সভে গোরামুখ পৃজে। 

। নিজদেহ-পরশ লাগিয়া কেহে। ঘাচে ॥ 
যুখে যুথে তরুণী আইল প্রভু-কাছে। 
বেটিয়া রহিল বিশ্বস্তর করি মাঝে ॥ 

গৌবাঙ্গের নয়ান-সন্ধান-শরাঘাতে। 
মানিনীর মান-মবগ পলায় বিপথে ॥ 

| সে চক্্র-বদনহাত্ত-উদয় দেখিয়া! । 
। লঙ্জা-তিমির সভার গেল পলাইয়া ॥ 
র বসিয়া স্ন্দরী সব প্রভুর সমীপে । 

৷ সে-অঙ্গ-বাতাসে রঙ্গিণীর অঙ্গ কাপে ॥ 



৭৬ 
দাত টা তত 

দিবসের অস্তে, রম্য-রাজপথে, 

স্থরধুনীতট তাথে ॥ 
সথগঞ্ধি চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, 

বিনোদ বিনোদ ফোটা] । 

তাহার সৌরভে, মদন মোহিত, 

যতেক নাগরীঘটা ॥ 

চাচর-কেশের, বেশের মাধুরী, 
হেরিয়া কে ধরে চিত । 

কৌোচার শোভায়, লোভায় যুবতী, 

না মানে গুরুগরবিত ॥ 

নদীয়ানগর, নাগরে-আগর 

রূসেব সাগর সভে। 

গৌরচন্দ্র-লীলা, দেখিয়া ভূলিলা, 
দস্ত চুর গেল তবে ॥ 

নাগরীর গুণ, আছয়ে বাখান, 
বঙ্কিম-আাখি-কটাক্ষে | 

লর্জের মন্দিরে, আগুনি ভেজায়া, 

লুলি পডে লাখে লাখে ॥ 

নদীয়াক্বন্বরী, আপনা! পাসরি, 
রহল হিয়া-ধেয়ানে | 

লোচন বোলে সব, সে স্থখসম্পদ, 

অই করি অন্ছমানে ॥ 

রনির 

প্রীরাগ 

জয় জয় গদাইর গৌর সুধই স্থধার রসথানি | 
খাখ্যে খুলে বেথেনারে জুড়ায় পরাণী ॥ঞা 
আর দিনে আর কথা শুন সর্বজন । 

গৌরচন্দ্রের গুণ-গাথ! নিতুই নৃভন ॥ 

গঙ্গা দেখিবারে গেলা বয়স্তের মেলা । 

দিন অবসানে সন্ধ্যা ধন্ত রম্য বেলা ॥ 

গঙ্গার ছু'কুলে যতাযব্রাহ্মণ-সঙ্জন | 

গঙ্গা নমস্করি নিতি করয়ে স্তবন ॥ 

কাখে কুস্ত করি যায় পুরনারীগণ । 
নিবীখয়ে গঙ্গাদেবী বেকত-বদন ॥ 

মিশ্র আচাধ্য ভট্ট পণ্ডিত অপার । 
ধশ্মশশীল কৃত কত উত্তম আচার ॥ 

সর্বজন দাগ্ডাইয়া চাহে গঙ্গাকৃলে । 
গঙ্গার নিম্মল জল শোভে নানা ফুলে ॥ 

গন্ধ চন্দন মাল দিব্য কদলক। 

যুবক যুবতী বৃদ্ধ পূজষে বালক ॥ 

ত্রেলোকাপাবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে। 

আপনা ন! ধরে গঙ্গা প্রভৃ-অঙছরাগে ॥ 

উলিল গঙ্গাদেবী বাঢএ সলিল । 

কুল-কুল শব্দে পহু-অঙ্গ পরশিল ॥ 

পুন পরশের আশে বাঁচে গঙ্গাদেবী । 

সন্দেহ লাগিল লোকে মনে অন্ভবি ॥ 

প্রতিদিন দেখি গঙ্গা! যেমন-তেমন । 

আজি কেন অপরূপ শুনিএ গঞ্জন ॥ 

মেঘ-বরিষণ নাহি বাঢয়ে সলিল । 

খরতর স্রোত বহে নীর উলিল। 

এইমনে অনুমান করে সর্বজন | 

গঙ্গার ভকত এক আছয়ে ক্রাঙ্মণ ৷ 

গঙ্গার প্রসাদে তার অন্তর নিশ্মখল | 

ভূত ভবিষ্যৎ বিপ্র জানিল সকল ॥ 

গঙ্গা আরাধনা করে জপে হরিনাম । 

গঙ্গা-গৌরাঙ্গ যেন দেখে এক ঠাম ॥ 
এই' বাঞ্ছ৷ সেই বিপ্র করিল হৃদয়ে । 

গঙ্গাতীবে কুটির বান্ধিয়! সুখে রহে ॥ 
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গঙ্গামহোৎসব দেখি বাঢ়এ উল্লাস। 

চিস্তিতে চিস্তিতে তাঁহে ভেল পরকাশ ॥ 

বিশ্বস্তর মহাপ্রভু ভকত-বেষ্টিত। 

গঙ্গার সমীপে রহে দেখে আচন্বিত ॥ 

গঙ্গ! নিবীখয়ে প্রভূ বড় অন্ভরাগে । 

দ্বিগুণ হইল দেহ অঙ্গের পুলকে ॥ 
করুণা-অরুণ ছলছল করে আখি । 

দেখিয়া পাইল বিপ্র অস্তরের সাক্ষী ॥ 
এই. সেই ভগবান্ কভু নহে আন । 
চিস্তিতে চিস্তিতে গেল। প্রভূ বিচ্যমান ॥ 

প্রভৃর নিকটে গিয়া দাগ্ডাইয়! দেখে । 

অবশ হঞাছে প্রভু গঙ্গা-অনুরাগে 
গঙ্গার হৃদয় প্রভু জানে মনে মনে । 

আগুসরি করে গঙ্গা কর-পরশনে ॥ 

কর পরশনে গঙ্গার না পূরিল আশ । 

ঢেউ-ছলে করে গঙ্গা চরণ সম্ভাষ ॥ 

মৃত্তিমতী হঞ গ্গী। প্রভৃ-কাছে বহে । 
কর জোড় করিয়া চরণ-পদ্ম চাহে ॥ 

দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুলকিত সব অঙ্গ । 

দেখহ সকল লোক গঙ্গা-গৌরাঙ্গ | 
প্রভূ পরশিল গঙ্গা চর্ণকমলে । 

রুতার্থ হইয়া! গঙ্গা গেল! নিজ জলে ॥ 
গৌরাঙ্গ নিকটে গঙ্গ৷ কেহ না জানিল। 
ব্রাহ্মণ অভীষ্ট ভরি নয়ানে দেখিল | 

স্থরধুনী-অন্ুরাগ পায়্যা গৌরহরি। 
পুলকিত সব অঙ্গ কাপে থরহরি ॥ 
অবশ হইয়া প্রভু বোলে হরি-বোল। 

সবশ হইয়া নিজজনে দেই কোল ॥ 
অরুণসবরণ ভেল প্রেমার আবস্ত 

কদস্বকেশর জিনি পুলককদন্থ ॥ 

| প্রভূ-অঙ্গরাগে গঙ্গা হিয়ামাঝে রহে। 
। শত শত ধারা আখি সাগরে ত বহে ॥ 
ৃ লোমে লোমে বহে নীর লোক বোলে “ঘন্ম*। 

উথলিল প্রেমসিন্ধু দ্রবময় ব্রহ্ম ॥ 

চৌদ্দিগে সকল লোক হরি হরি বোলে । 
| অবশ হইয়া! নিজ জনে করে কোলে ॥ 

৷ ঘন ঘন সব লোক হরি হরি বোলে । 

উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দহিললোলে ॥ 

চমত্কার ভেল সব নদিয়াসমাজ | 

গঙ্গার ভকত বিপ্র বুঝিলেক কাজ ॥ 

সেই ভগবান্ প্রতু বিশ্বস্তরদেব । 
৷ ইহা! দেখি বাড়ে গঙ্গা এই অনুভব ॥ 
 চরুণে পড়িল বিপ্র করে আর্তনাদ । 
৷ এতদিনে গঙ্গা মোরে কৈল পরসাদ ॥ 

যোগেন্দ মুনীন্দ্র যাহা না পায় ধেয়ানে। 
হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়ানে ॥ 

ভূমে গড়াগড়ি যায় কান্দে আর্তনাদে । 

আপন! পাসবে বিপ্র গ্রেমার আনন্দে ॥ 

চতুর্দিগে সব লোক দ্াগ্ডাইয়া রহে। 
বেকতবদনে বিপ্র পূর্বকথা কহে ॥ 
অবশ ব্রাহ্মণ দেখি চলিলা ঠাকুবু । 

নিজ ঘরে গেল হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ 

ৃ 
আদিকথা কহে বিপ্র শুনে সর্বজন । 

যেমতে হইল গঙ্গাদেবীর জনম ॥ 

এখনে বা গঙ্গাদেবী বাট়ে যে কারণে । 

সকল কহিয়ে সভে শুন সাবধানে ॥ 

ূ পূর্বে এককালে মহামহেশ ঠাকুর । 

কৃষ্ণগুণ গায়ে মহা আনন্দ প্রচুর ॥ 
ৰ নার্দঠাকুর গায় গণেশ বাদক । 
চির উঠাজগিজসা ॥ 
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সঙ্গীত-স্জান তিনে গায় একমেলে । 
ব্রন্ধাণ্ড ভেদিল শব্ব্রন্ষের হিলোলে ॥ 

একে সে মহেশ তাথে কৃষ্ণের আবেশ। 

নারদের বীণ! তায় বাদক গণেশ ॥ 

অথির হইয়! গ্রভু আইলা সেই ঠাঞ্ি। 
মহেশ নারদ মেলি যথা গুণ গাই ॥ 

কহিল না গাইহ গুণ শুন হে মহেশ | 
তো-সভার গান-তত্ব না বুঝৌ বিশেষ ॥ 

তোমার সঙ্গীত-গানে নাহি বহে দেহ। 

আউলায় শরীরবন্ধ দ্রবময় নেহ্ ॥ 
শুনিঞা ঠাকুরবাণী হাসয়ে মহেশ । 

গাইয়া জানাব গুণ ইহার বিশেষ ॥ 

ইহা বলি গায় গুণ অধিক উল্লাস। 

্রন্মাণ্ড ভেদিল শব্দে এ ভূমি আকাশ ॥ 

দ্রবিলা শরীর প্রত অতি ক্ষীণ তন্। 

তরাসে মহেশ কৈল গান সম্বর্ণ ॥ 

সম্বরণ £কেল গান থির হেল মতি । 

সেই সে কারুণ্যজল লোকে আছে খ্যাতি ॥ 

সেই ভ্রবত্রহ্ষ-নাম করুণার জল। 

চিৎস্বরূপী জনার্দন ঘোষয়ে সকল ॥ 
দুল্পভি দুল্পভ এই সংসার ভিতর । 

কমগুলু ভি ত্রহ্ষ! রাখিল সে জল ॥ 

আছিল ত বলিরাজ প্রভুর ভকত । 

তারে অঙ্গগ্রহ লাগি ভৈগেল বেকত ॥ 

অ্রিপাদ খুইতে প্রভূ মাগিল পৃথিবী । 

ত্বিভুবন জোড়ে তার ছ্িপাদ-পদবী ॥ 
আর পার্দ দিল তাবু মস্তক উপর । 

এঁছন করুণ। কভূ নাহি দেখি আর। 
তবে অপরূপ শুন ব্রিপাদ্মহিম! | 
দূর্িজগতে ধন্য হৈল যাহার করুণ] ॥ 

৪৮ শ্রীপ্রীচৈতম্যমজল 

্রন্মাণ্ড ভেদিল সেই পদনখ-আগে । 
সেই জলে পাদ্য ব্রহ্মা দিল অনুব|গে ॥ 

প্রভূপাদাম্বজ-জল পৃডৃয়ে মস্তকে। 

ভ্রিপাদসম্ভব! গঙ্গ৷ তেঞ্চি বোলে লোকে ॥ 

হেনই ঠাকুর মহাপ্রতু বিশ্বস্তর । 
দেখহ সকল লোক নয়ানগোচর ॥ 

দেখি গঙ্গাদেবী পুর্বব সোঙরণ হৈল। 
প্রেম-অন্থরাগে গঙ্গা বাটিতে লাগিল ॥ 

গঙ্গাপানে চাহে প্রভু অন্রাগ-দিঠি। 
অমত-অধিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠি ॥ 
চরণপরশে পুন তরঙ্গের ছলে । 

| অনুভবে জানিল মো কহিল সভারে ॥ 

: শুনিঞ্। সকল লোকে বাঢ়ল উল্লাস 

। গোরাগুণ গায় স্থখে এ লোচনদাস ॥ 

ধানশী রাগ দিশ। 

এ 

| 

ূ আরে আরে হয় ॥ 
এইমনে কথোকাল গোডাইলা স্থথে। 

বান্ধব সহিতে প্রভু আনন্দকৌতুকে ॥ 
একদিন মনে মনে ৫কেল আচন্থিত। 

পূর্বদেশ যাব আমি সর্বজন্হিত ॥ 
পাগুববঞ্জিত দেশ সর্বলোকে গায়। 

৷ গঙ্গা হঞগ গঙ্গা নহে এই সাক্ষী তায় ॥ 

ৃ আমার প্রসাদে পল্মাবতী-হৈব ধন্য । 

সর্বলোক আমা বহি না জানিব অন্য ॥ 
৷ এন যুগতি প্রভু মনে অন্থমানে । 
মায়েরে কহিল যাব ধন-উপাঞ্জনে ॥ 

যাত্র। কৰি যায় প্রভূ সঙ্গে নিজজন। 

| ছটফট করে শচীমায়ের পরাণ ॥ 



৬ লি রা পপ স্পা উপ শম্পা পম আপ 

ধন-উপাজ্জনে দূরদেশে যাবে তুমি । 
তোমারে ন! দেখি এখ! মরি যাব আমি ॥ 

জল বিশ্ব যেন মীন না ধরে পরাণ। 

তোমা বিহ্ছ আমার জন সমাধান ॥ 
তোমার পিব্িিতি মনে ভাবিয়! ভাবিয়া । 

মরি যাব ওহে বাপ তোমা না দেখিয়া ॥ 

মায়ের বচন শুনি প্রভু বিশ্ব্ভরু। 

বিনয় করিয়! বৈল প্রবোধ-উত্তর্ ॥ 

আমার বিচ্ছেদে ডর না ভাবিহ তুমি । 

নিকটে তোমার ঠাঞ্জি আসিব যে আমি ॥ 

লক্ষ্মীরে কহিল প্রভু হাপিয়! উত্তর। 
মাতার সেবায় তুমি রহিবে ত্পর ॥ 
মায়ে যত ধবল কিছু না শুনিল পনু'। 

শুভযাত্র! করি যায় হাসে লহু লহু ॥ 

চলিল৷ সে মহাপ্রভু সঙ্গে নিজজন। 

কৌতুকে ভ্রময়ে মহা আনন্দিত মন ॥ 
যেখানে-সেখানে যায় প্রভু বিশ্বস্তর। 

দেখিয়া সেখানের লোক হয়ে ত ফাফর ॥ 

সে রূপ দেখিয়া কেহ না৷ লেউটে আখি । 

কেহ! বোলে এই রূপ অহনিশি দেখি ॥ 

পুরনারীগণ বোলে দেখিয়া বদন। 
সফল হইল আজি জনম নয়ন ॥ 

কোন্ ভাগ্যবতী-মায়ে ধরিল উরে । 

কভু নাহি দেখি হেন সুন্দৰ শবীবে ॥ 

হরগোৌরী আরাবিয়ে কোন্ ভাগ্যবতী । 
হেন রূপে হেন গুণে পাইয়াছে পতি ॥ 

নবীন-কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ । 

স্থমেরুপর্ধত জিনি দেহের গঠন ॥ 

সহজ-বূপের নাহি ভূবনে তুলনা । 

যন্ঞস্থঅ অতিশয় তাহে সথুশোভন। ॥ 

সপ পিল 

সপ - পপ 
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মরি যাই হেরিয়া সুন্দর মুখের হাসি। 
কুলবতী-হৃদয়ে রহিল এই পশি ॥ 
দেখি যেন রাধার নাগর হেন ঠাম। 

রাধার বরণ গাষ দেখি বিদ্যমান | 

দীঘল স্থন্দর আখি পুগুরীক জিনি। 

অপবূপ তাহে চারু তরল চাহনি ॥ 

সকল যুবতী মিলি কহিতে লাগিল । 

শুনি বিশ্বন্তর পহ উলটি চাহিল! ॥ 
সরসন্নয়ানে প্রভূ চাহিল! সভারে । 

প্রেমে গরগর তারা আপনা না ধরে ॥ 

পল্মাবতী-আ্ান কৈল আছিল যে বিধি । 
চরণপরশে গঙ্গাসম ভেল নদী ॥ 

পদ্মাবতী মহাবেগ! পুলিন-সংযুতা | 

কুম্তীর-কচ্ছপ-মীনে অতি সৃশোভিতা ॥ 

ব্রাহ্মণ-সজ্জন সব বৈসে তার তটে । 

দিব্য পুকষ নাবী সান করে ঘাটে ॥ 

বিশ্বস্তর-ম্বীন-পৃতা তেন পল্মাবতী । 

সর্বজন সান কবে পাপ হরে তথি ॥ 

সেই পন্মাবতী-তটবাসী যত জন । 

গৌরচন্দ্র দেখি শ্লাধ্য করয়ে নয়ন ॥ 

তবে পদ্মাবতী পার হৈল গৌরহবি । 

মে দেশ পবিত্র কৈল শ্রীচরণ ধরি ॥ 

লীতল চবণ পাঞ্জা ধবণী শীতল । 

পুলকিত হৈল। দেবী সকল মল ॥ 

সে দেশ তারিল আগে বহু ঘত্ব করি। 

তেঞ্চ সে সেখানে পৃথ্থী পুলকিত কবি ॥ 

নীচ অপবিত্র যত চণ্ডাল দুর্জন । 

সভাবে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম ॥ 

শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার । 

না মানিল সভারে করিল ভবপার ॥ 

সা 
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নামসংকীর্তনে প্রভু নোঁকা সাজাইয়া। 
পার কৈল সর্ধলোক আপনি যাইয়া ॥ 
যে জনারে পায় তারে ধরি কোলে করি। 

ভবনদী পার কৈল গৌরাঙ্গ গ্রহরি ॥ 

এহেন করুণ নাহি শুনি কোন যুগে । 
কোন্ অবতারে কোথা কে বাপাপমাগে॥ 

সভারে পবিভ্র কৈল সম ভাব করি । 

রাধাকষ্প্রেমের করিল অধিকারী ॥ 

দয়ার সাগর প্রভূ সর্বলোকপতি। 

করুণ! প্রকাশি কাবো শুদ্ধ কৈল মতি ॥ 

এই মনে আছে প্রভু সঙ্জনসমাজে । 
এথ] লক্ষী শচীদেবী নবদ্বীপে আছে । 
পতিব্রতা লক্ষীদেবী পতিগতপ্রাণ ৷ 

আনন্দে শচীর সেবা করেন বিধান ॥ 

দেবতার সঙ্জ করে গৃহ্সম্মার্জন । 

ধূপ দীপ নৈবেদ্য গন্ধ মাল্য চন্দন ॥ 
সব সঙ্জ করি দেই দেবতা মন্দিরে । 

তাহার চন্নিতে শচী আপনা পাসবে ॥ 

বশ ভেল শচীদেবী তাহার চরিতে । 

পুলকিত শচী পুত্রবধূর পিরিতে ॥ 

(বিড ডকতভে 

বিভাষ রাগ দিশা 

হয় বেহয়। নাহারে জয় জয। 

প্রভু রে প্রাণ হয়। 
এইমতে আছে শচী বধূর,সহিত । 
দৈবের নির্ধন্ধ তাহা! না যায় খপ্ডিত 1 
প্রভূ না দেখিয়া! লঙ্দী কাতর-অস্তর । 

প্রভৃব বির্হদশা স্ক.বে নিবন্ধর, 

প্রীশ্রীচৈতগ্যমঙ্গল 
লিপ পা শপ নিউ পাস পি জে কিল 

বিরহ হইল মুত্তি সর্পের আকার । 
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহ জানিল অন্তর ॥ 

দংশিলেক মহাসর্প লক্ষ্মীর চরণে । 

অন্তব্যন্ত হয়া শচী? গুণে মনে মনে ॥ 

ডাকিয়া আনিল ওঝা! ঝাডে নানা মন্ত্র । 

জিজ্ঞাসা করিল নানা! ওঁষধের তন্ত্র ॥ 

অনেক ধতন কৈল না লেউটে বিষ । 

বড ভয় পাইল! শচী হৈল বিমরিষ | 
প্রাপ্তিকাল দেখি সভে ছাভিল যতন । 

গঙ্গাজলে নাম্বাইল হরি-ন্মঙরণ ॥ 

গলায়ে তুলিয়া দিল তূলসীর দাম । 

চৌদিকে বৈষ্ণব সব লয় হরিনাম | 
আকাশের পথে বখ আনিল গন্ধর্বব। 

হরি বলি দেহ ছাডি লক্ষ্মী গেলা স্বর্গ ॥ 
বৈকুগ্ঠে চলিলা লক্ষ্মী আপন আলয়। 

পর্ম লখিমী যথা সর্বব লক্ষ্মীময় ॥ 

তবে শচীদেবী এথা কান্দয়ে দুঃখিতা । 
গুণ বিনাইয়। কান্দে স্ত্রীগণ বেষ্িতা। ॥ 

নয়নে গলয়ে নীর ভিজে হিয়াবাস। 
শিরে কর হানি ছাডে তপত-নিঃশ্বাস ॥ 

সর্বব গুণে শীলে বধূ লক্ষ্মী লক্ষ্মীসম। ৷ 
নদীয়ানগরে নাহি দিবারে উপমা ॥ 

| কেমনে ঘবেরে যাব একেশ্বরী আমি । 
| কি লাগিয়া মোরে দয়া পাসরিলে তুমি ॥ 

৷ দেব-আরাধন-সঙ্জ থাঁকিল পড়িয়া । 

আমার শুশাষা কেনে গেল। ত ছাড়িয়া ॥ 

৷ আজি হৈতে করনা হৈল মোর গৃহবাস। 
| বিভা বৈলা বিশব্তর না গেল! ত পাশ ॥ 

আবে রে পাপিষ্ঠ সর্প কোথা ছিলে তুমি । 
আমারে না খাইলে কেনে জীত বধৃখালি ॥ 

শশশিশশীশিশশাশীশািশাশীীশী 



আদিখণ্ড 
শি শিপ সিল 

মোর সেবা করিবারে বধূ নিয়োজিয়! । 
বিদেশে রে গেলে পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া ॥ 

কেমনে তাহার মুখ চাহিব অভাগী। 
কি করিব প্রাণ পোডে বহকে না দেখি ॥ 
এতেক বিলাপ দেখি যত বন্ধুগণ। 

সভে বোলে শচীদেবী কব সম্বরণ ॥ 

যাব যে নির্বদ্ধ আছে ঘুচাইবে কে। 

সকল সংসার মিথ্যা এই সব দে ॥ 

তোমারে কি বুঝাইব তুমি সব জান । 
জানিঞএল-শুনিঞ্া1। কেনে প্রবোধ না মান ॥ 

শরীর ধবিলে কেহো মৃত্যু না এডাষ | 

্রশ্মা! রুদ্র ইন্দ্র কেহ মৃত্যু ছাডা নয় ॥ 
কেহো আগে কেহো পাছে মবণ সভাব। 

জনম মবণ মাত্র সভাব ব্যভাব্ ॥ 

সত্য এক বস্ত কৃষ্ণ বেদে মাত্র জানি । 

স্মরণ কবায়ে প্রভূ দেব যছুমণি ॥ 

প্রবোধ করিল শচী যত বন্ধুজন। 

সভে মিলি হবি বলি সম্ববে ক্রন্দন ॥ 

তবে সব-জন মিলি যে বিধি আছিল । 

করিষ! সতক্রিষা সভে ঘবেরে চলিল ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে শচী নিজঘর গেলা । 

প্রবোধ রুবিলা লভে বন্ধুগণ-মেল। ॥ 

তবে ওথা কথোদিন বহি বিশ্বস্তর । 

ঘরেরে চলিলা প্রভূ হবিষ অন্তর ॥ 

বজত কাঞ্চন বস্্ মুকুতা প্রবাল । 

সকল বৈষ্ণবে পূজা করিল অপার ॥ 
ঘরেরে আইলা প্রভূ নান! ধন লঞা | 

মাতৃস্থানে দিল ধন হর্ষিত হঞা ॥ 

নমস্কার করি প্রভূ নেহারে বদন | 

বিরস বদন শচী না কহে বচন ॥ 

৯৪ 
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৮ 

পুনরপি পদধূী লয় বিশ্বস্তর | 
মলিন বদন শচী না করে উত্তর ॥ 

যে কিছু আনিল ধন মায়ে নিবেদিয়া । 

ধীবে ধীরে কহে প্রভূ বিশ্মিত হইয়া ॥ 

কেনে হেন মাতা তোমাব বিরস বদন । 

তোমারে মলিন দেখি পোডে মোর মন ॥ 

এ বৌল শুনিঞা শচী গদগদ-ভাষ । 

ঝরয়ে আখির নীর ভিজে হিযা বাস ॥ 

কহিতে না পারে কিছু সকরুণ ক । 

কহিল আমার বধূ গেলা ত বৈকুণ ॥ 
এ বোল শুনিঞা প্রভূ বিরস অন্তর । 

ছলছল করে স্বাখি ককণার জল ॥ 

মাষেবে কহিল প্রভু শুনহ বচন । 

পূর্ববকথ| কহি তাব জন্মের কারণ ॥ 

ইন্দ্রেব অপ্দব! নৃত্য কবে এককালে | 

দৈবেব নির্বন্ধ পদস্থলন হেল তারে। 

তালভঙ্গ হৈল শাঁপ দিল স্ুরেশ্বরে । 

পৃথিবীতে জন্ম গিয়! মনুষ্তের ঘরে ॥ 

শীপ দ্যা পুন দয়া! ভেল দেবরাজে । 

দুঃখ না পাইব বৈল হৈব বড কাজে ॥ 

পৃথিবীতে অবতার হইব ঈশ্বর । 
তাব বধূ হৈবা তুমি দিল এই বব। 
তবে ত আসিবে তুমি এই ইন্দ্রপুরী | 
কহিল সকল সেই ইন্দ্রেব স্বন্দরী ॥ 

শোক না করিহ তুমি শুন মোর মাতা । 
নির্বন্ধ না ঘুচে যেই লেখেন বিধাতা ॥ 

পুত্রেব বচন শচী শুনে সাবধানে । 

শোক না কবিলা আর না করিলা মনে ॥ 

এ বোল বলিয়! বিশ্বস্তর পাইল চিস্কা । 
আত্মসঙ্গোপন করে কহে নানা কথা ॥ 
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কহয়ে লোচনদাস শুনহ বিচিত্র । 

লশ্্লী-স্বর্গ-আরোহণ গৌরাঙ্গচরিত্র ॥ 
তি কটি 

ভ্রীরাগ 

অকি হোরে গৌর জয় জয় ॥ প্র ॥ 

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তব। 

আনন্দে গোঙায় দিন শচীব কোডব ॥ 

স্থথে নিবসষে বন্ধু-বান্ধব সহিতে। 
শচীর হৃদয়ে ছুঃখ ভেল আচম্িতে ॥ 

বধূশূন্ত গৃহ দেখি পাযে বড চিন্তা । 
বিশ্বস্তরে বিভা দিব করে মনঃকথা ॥ 

মনে অস্মান করি করিল নিশ্চয় । 

আছে একখানি কন্যা! যদি ভাগ্যে হয ॥ 

কাশীনাথ নামে দ্বিজ দেখিল সম্মুখে । 

অস্তর কহিল শচী নিভৃতে তাহাকে ॥ 
সন্পমতন-পঞ্ডিতের ঘর যাহ তুমি । 

প্রবন্ধ করিয়া ইহ যে কহিয়ে আমি ॥ 
সর্বগুণে-শীলে এই আমাব তনয় । 

তার কন্তা যোগ্য যদি তার মনে হষ ॥ 

এতেক বচন শচী দ্বিজেরে কহিলা । 

শুনি কাশীনাথ ছিজ সত্বরে চলিল। | 

পণ্ডিত শ্রীসনাতন আছে নিজঘরে। 

কাশীনাথ ছ্বিজোত্তম গেল! তথাকারে ॥ 
আইস আইস বলি দিল আসন বসিতে। 

কি কাজে আইল কহে হাসিতে হাসিতে ॥ 

কাশীনাথ কহে শুন শুর্ন হে পণ্তিত। 

কহিব সকল কথা যে আছে উচিত ॥ 

তুমি সর্ধবশান্ব জান ধন্য পৃথিবীতে । 
কি আছফে যত গুণ তোর অবিদিতে । 

শ্রীক্ীচৈতন্যমঙ্গল 
লি ৯৬: পপীপিক | পট স্পা | শীট শখ আনা সস পপ পা এপ ০ পা সা সি ৯ সপ সা পা পম পা 

পরম ধান্মিক তুমি বিষুপরাষণ। 

নিজধশ্মপব যেই বলিয়ে ব্রাহ্মণ ॥, 

এছন জানিএা শশী বিশ্বস্তব-মাতা । 
ডাকিয়া কহিলা মোরে অস্তরের কথা ॥ 

পাঠাইয দিলা মোবে তোমা ববাবব। 

৷ অবধান করি শুন যে কহি উত্তর ॥ 

। আপন বলিয়! তোরে কহি নিজমন্ম | 

| আপনে বুঝিয়া কব যে জুয়ায় কম্ম ॥ 

। তোমার কন্যাব যোগ্য বর বিশ্বস্তব । 

। কহিল সকল কথা যে দেহ উত্তব ॥ 
শুনি সনাতন্মিশ্র মনে অহুমানি। 
বন্ধুব সহিত কথা দঢাইল বাণী ॥ 

। কাশীনাথ পণ্ডিতেবে কহে সনাতন | 

আপন অন্তব কহি শুন মহাজন ॥ 

। এই মোর মনঃকথা বজনী দিবস। 
| প্রকটবদনে কহি নাহিক সাহস ॥ 
আজি শুভদিন পরসন্ন ভেল বিধি। 

জামাত। হইব গোরাচাদ গুণনিবি ॥ 

। আপনার ভাগ্যতত্ব জানিলাম তবে। 

আপনে সে শচীদেবী আজ্ঞা কৈল যবে ॥ 
মোর ভাগ্য হেন ভাগ্য কাহার হইব । 

| পরম পুরুষ গোবিন্দেবে কন্যা দিব ॥ 
সদা যার পাদপদ্ম পৃজে ব্রহ্মা শিব। 

সে চবণে কন্যা দিয়া আমিহ্ অচ্চিব ॥ 
আগুসর কাশীনাথ চল দ্বিজোভ্তম | 

কহিল কহিও শচীদেবীরে বচন ॥ 

সময় নির্ণয় করি পাঠাব ত্রাহ্গণ । 

শুভকাধ্য অন্বন্ধে করিহ যতন ॥ 

পণ্ডিত শ্রীসনাতন কহিলা উত্তর । 

কাশীনাথ ছবিজোত্বম চলিল! সত্বর ॥ 
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শচীর চরণে আসি করি পরণাম । 
কহিল সকল কথা তার বিছ্যমান ॥ 

অতি হরফিতা শচী উত্তর পাইয়া । 

পুত্র-বিবাহের কাধ্য কল্পেন হাসিযা ॥ 

নানাদ্রব্য আহব্ণ কবে শচী ধন্া | 

কোন ছলে দ্েখিবারে যা সেই কন্তা। ॥ 
তবে সেই সনাতন পণ্ডিত উত্তম । 

কথোদিন বহি তথা পাঠাল ব্রাঙ্গণ ॥ 

শচীর চরণে মোব বলিহ বচন । 

গোচরিহ পুরুবে যে কহিল ব্রাহ্মণ ॥ 
মোব ভাগ্যে আজ্ঞা যদি দেই মেই কথা৷ 

সত্বরে আসিহ কাধ্য করি যেন এথা ॥ 

অদ্যৈত অচু/ত গোবিন্দেরে কন্তা দিব । 

আমি অনাধাসে ৬বসিন্ধ তবি যাব | 

শুনিঞা চলিলা বিপ্র শচীর ভবনে । 

কহিল সকশ কথা৷ শচীব চরণে ॥ 

পণ্ডিত শ্রীননাতন পাঠাইলা মোবে। 

নিজ মন্্ নিবেদন করিতে গোচনে ॥ 

তাব ভাগ্যে আজ্ঞ। ঘি কর তুমি পন্য । 
তোব পুত্র বিশ্বস্তবে দেই নিজকন্তা 

ভীল ভাল কবি শচী অতি হষ্টচিত। 

আমাৰ সম্মত কথা কব্হ তুরিত ॥ 

এ বোল শুনিঞ দ্বিজ অতি তুষ্টমনে | 

কহিতে লাগিলা কিছু মধুব বচনে ॥ 

বিষ্ণুপ্রিয। বিশ্বস্তব হেন পতি পাব 

বিষুণপ্রিয়। নাম তার যথার্থ হইব ॥ 

শ্রীরু্খেরে পতি যেন পাইল কল্সিণী | 

এছন হইব হেন মনে অনুমানি ॥ 
এ বোল শুনিঞা। শচী অতি হরষিতা । 

ব্রাঙ্ধণ কহিল গিয়া পপ্ডিতেরে কথা৷ ॥ 

৮৩ 

। পণ্ডিত শ্রীসনাতন বড তুষ্ট হেল! । 
| বিবাহ উচিত কম্্ম করিতে লাগিলা ॥ 

নানীাত্রব্য অলঙ্কার করে মহামতি । 

' অধিবাস করিবারে করিল যুকতি ॥ 

৷ গণক আনিঞা ৫বল বচন বিনয় । 

| বিষ্ণুপ্রিয়া বিভ! দিব করহ সময় । 

গণক কহিল শুন, শুন হে পণ্ডিত । 

ৰ আসিতে দেখিল গৌরচন্দ্র আচম্বিত ॥ 
| তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন। 

ৰ কৌতুকে তাহাবে আমি যে টবল বচন ॥ 
কালি শুভ অধিবাস হইব তোমার । 

বিবাহ হইব শুন বচন আমার ॥ 

এ বোল শুনিঞা তেহে৷ কহিল উত্তর । 

কহ কোথ। কার বিভ| কেবা কন্যা বব ॥ 

আমাব্ সাক্ষাতে কথ কহিল কথন । 

বুঝিষা কাধ্যের গতি কব আচরণ ॥ 

গণকেব মুখে শুনি এ সব বচন । 

ধৈধ্য অবলম্বি কিছু ন। ধল তথন ॥ 

। সনাতন পণ্ডিত সে চরিত্র উদার। 

| বন্ধুগণ লঞ। কবে অনুমান সাব ॥ 

নানাদ্রব্য কৈল নানা কৈল অলঙ্কার । 

কাহাবে কি দোষ দিব করম আমার ॥ 

ূ আম কোন কিছু অপরাধ নাহি করি । 

ূ 
| 

ূ 
| 

পাশা 

অকাঁবণে আদর ছাভিল1 গৌর্হরি ॥ 

হাহা গৌবচন্দ্র বলি ভূমিতে পড়িয়া । 
গৌবাঙ্গ সম্বন্ধ স্থথ ধন হাবাইয়া ॥ 

ফুকারি ফুকাবি কান্দে বোলে হরি হবি । 

তোম। না দেখিষা বিশ্বস্তর আমি মরি ॥ 

জঘ পণ্ডিতের পবিভ্রাণ বিশ্বস্তরে | 

রাখিলে ভীম্মক বাঞ্থ৷ বিদর্ভনগরে ॥ 
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জয় রুক্মিণীর বাঞ্ছ-রুক্ষক মুরারি । 
আনিলেন অকুমারী যতেক সুন্দরী ॥ 

তা সভা করিলা বিভা জানি তার মন্ম 

মোর কন্া বিভা কর তুমি সত্যধশ্ম ॥ 

মোরে ঘ্বণা না করিবে পতিত বলিয়া । 

কত কত পতিতেরে লৈয়াছ তারিয়া ॥ 

জয় বিশ্বস্তর জগজন ভ্রাণদাতা । 

জয় সর্বেশ্বরেশ্বর বিধির বিধাতা ॥ 

মুঞ্ি সে অধমাঁধম মতি অতি মন্দ। 

কভু না পাইল তোর ভজনের গন্ধ ॥ 

অন্তরে জন্মিল ছুঃখ করিল উদগার ৷ 

হৃদয়ে সন্তপ্ত কহে ব্রাহ্ধণী তাহার ॥ 

কুললজ্জা সলজ্জ|! কুলবতী পতিব্রতা । 

সর্ধবগ্তণে-শীলে সেই বিষ্ণুর ভকতা ॥ 

স্বামী ছুঃখ দেখিয়া পাইল বড় ছুঃখ! 
লজ্জা ঘুচাইয়া কহে স্বামীর সম্মুখ ॥ 
আপ্নে যে বিশ্বস্তর না করিল কাজ । 

তোমারে কি দোষ দিবে নদীয়াসমাজ ॥ 

আপনে সে না করিল বিশ্বস্তর হরি । 

তোমার শকতি কিবা করিবারে পারি | 

শকতি সম্ভব নহে হুঃখ অকারণ । 

বলিতে ভরাঙ ছুঃখ ঘুচাহ এখন ॥ 

এতেক বচন ধবে তার প্রিয়া বৈল। 

পণ্ডিত দে সনাতন ছুঃখ সম্বরিল ॥ 

বান্ধব-সহিত এই যুক্তি নিবডিল ৷ 

আমার কি দোষ বিশ্বস্তর না! করিল ॥ 

ইহ! বলি কারে কিছু নাঁবলিল বাণী। 

অন্তর দুঃখিত হৈলা। ত্রাহ্মণ-ত্রাঙ্গণী ॥ 

তবেত সকল কথ শুনি বিশ্বস্তর | 

কেদে হেন বৈল দুঃখ ভাবিল অস্তর | 
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আমার ভকত দেৌহে ছুঃখ পায় চিতে। 
কৌতুকে কহিল কথা হাসিতে হাসিতে । 
প্রি একজন ছিল বয়সের মাঝে । 
নিভৃতে কহিল তাবে যত মনে আছে ॥ 

কোন কথাচ্ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘরে । 

আমি নাহি জানি কইহ আপন উত্তরে ॥ 

কৌতুকবভসে আমি গণকেরে বৈল। 
ন1 বুঝিয়! কার্য কেনে অবহেলা কৈল ॥ 

কাধ্য অবহেলা তাহে নাহিক অধিক । 

তা-সভার চিতে দুঃখ এ নহে উচিত ॥ 

মায়ে যে কহিল তাহে আছে কোন কথা । 

তাহার উপরে কেব। কবয়ে অন্যথ] ॥ 

মিছ কাধ্যক্ষতি মিছা দুঃখ পাও চিতে। 

কর্হ বিভার কাধ্য যে হয় উচিতে ॥ 

এতেক শিখাঞ্া প্রভু ব্রাহ্ষণ পাঁঠাইল। 

সনাতন পণ্তিতেবে সকল কহিল | 

০ 

্ 
| 

ূ 
ূ 
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রামকেলি রাগ। দিশ। 

মোর প্রাণ আবে গোরাচান্দ নারে হয় ফচ 

তবে ত পণ্ডিত অতি হরধিত মনে । 

আনন্দে করয়ে শুভদিন শুভক্ষণে ॥ 

এথা প্রভু গৌরচন্দ্র এছন জানিঞা | 

শুভদিন কলে ঘরে গণক আনিঞা ॥ 

চ্চিয়া করিল দিন সমর বিচিত্র । 

শুভকাল শুভলগ্ন তিথি স্নক্ষত্র ॥ 

অধিবাঁস কালে যত ব্রাহ্মণসজ্জন । 

মিলিয়। করিল প্রভুর শুভ প্রয়োজন ॥ 

আনন্দিত শচীদেবী আইহ-ম্থৃহ লঞা । 
পুত্রমহোৎ্সব করে নানাত্রব্য দিয়! ॥ 
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তৈল হরিদ্রা আর ললাটে সিন্দুর । 
খই কদলক আর সন্দেশ তাম্বুল ॥ 
আনন্দে মঙ্গল গায় যত নাবীগণ। 
প্রভু-অধিবাঁস করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥ 
ধৃপ দীপ পতাকা শোভিত দিগন্তরে 

স্বস্তিবাচন পূর্বব দেবপূজা করে । 

্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশঙ্খ । 
নানাবিধ বাদ্য বাজে বাজয়ে মৃঙ্গ | 
চৌদ্িকে কুলবধূ দেয় জয়জয় 
প্রভৃ-অধিবাস কৈল উত্তম সম্য ॥ 

গন্ধ-চন্দন-মাল্যে পূজিল ব্রাঙ্গণ । 

কর্পুর তান্ুল আর ভূবি বিভূষণ ॥ 
হেনকালে শ্রীযুত পণ্ডিত সনাতন । 

অতিশ্রদ্ধাফুত সেই উলসিত মন ॥ 

ব্রাহ্মণ পাঠাইল আন বিপ্রসাধ্বীজন | 

জামাতার অধিবাস করাবারে মন ॥ 

আপনে আপন কন্যা-অধিবাস করে | 

ঝলমল করে অঙ্গ রত্ব অলঙ্কাবে । 

দেবপুজা পিতৃপুজ। করে যথ।বিপি। 

অধিবাসকালে জয় জয় নিরবধি ॥ 

ব্রাঙ্ষণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশঙ্খ | 

আনন্দে ছুন্দুভি বাজে বাজয়ে মুদঙ্গ ॥ 

হেনমনে ছুইজনে অধিবাস কৈল। 

বধৃগণ রাত্রিশেষে জলকে সহিন্ধ ॥ 

নানাবিধ বাছ্যবাজে জয় হুলাহুলি । 

রূল ভবে রূম্ণী চলিল ঢুলাঢুলি ॥ 

এই মতে পানী সহি কুলবধৃগণ। 
প্রভাত সময়ে আইল শচীর ভবন ॥ 

প্রাতংক্রিয়! করি প্রভু কৈল গঙ্গা্গান । 

নান্দীমুখশ্রান্ধ কৈল যে ছিল বিধান ॥ 

আদিখগ্ড 
পলাশ জাপা পেপসি  পাপিপপাপপপাীলিসপীসী পিল | পি 

সীল 
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দেবপূজ! পিতৃপূজ1 করি সমাধান । 

বিবাহ-উচিত প্রভূ করে পুন মান ॥ 

নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল তখন । 

অঙ্গ-উদ্বত্তন করে কুলবধৃগণ ॥ 

গন্ধ আমলকী দেই তৈল হবিদ্রা। 

শ্রীঅঙ্গপরশে কেহো স্থখে গেল নিদ্রা ॥ 
কেহো পাদ-সন্মাজ্জনা করে হরষিত। | 

বেকত বদনে কারো লঙ্জী রঙহে কোথা ॥ 

নয়নে গলয়ে কারো হরিষের নীর্। 

অঙ্গের বাতাসে কার কাপয়ে শরীর ॥ 

উন্মত নারীগণ করে অভিষেক । 

পুরুবের মন্ঃকথা করে পরতেখ ॥ 

অঙ্গ হেলি পড়ে কেহ গঙ্গাজল ঢালে । 

জয় জয় হুলাহুলি সুমঙ্গল-রোলে ॥ 

নদীঘ্ানগরে ভেল আনন্দ উৎসাহ । 

সর্বব-সুমঙ্গল বিশ্বস্তরের বিবাহ ॥ 

তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বস্তররায় ৷ 

অঙ্গের সুবেশ করে যতেক জুয়ীয় ॥ 

দিব্য রত্ব অলঙ্কার রক্তপ্রান্ত বাস। 

মহ-ম্হ করে গোরা অঙ্গের বাতাস ॥ 

সহজে শ্রীঅঙ্গ-গন্ধ আর দিবা-গন্ধ ৷ 
চন্দন-চন্দ্রক ভালে শ্রীমুখচন্দ্র ॥ 

নখচন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গুরী | 

ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পানি ॥ 

অতি স্থকোমল রাঙ্গা অধর-বন্ধুক । 

আঅবণে শোভয়ে গণ্ড কুস্থমকন্দুক ॥ 

অঙ্গদ কন্ধণ করে চর্ণে নৃপুর | 

দেখিয়া নাগরী-হিয়। করে দুরছুর ॥ 

বেড়িয়! গৌরাঙ্গ হত নাগরীর গণ । 
শশধবর বেটি যেন তারার শোভন ॥ 
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মদে মত্ত মদনে হইল সব নারী। 
লঙ্জা-ভয় তেজিয়! বুহিল। মুখ হেরি ॥ 
পণ্ডিত শ্রীসনাতন হোথা নিজ ঘবে 
নিজকন্তা ভূষা ৫কল নান। অলঙ্কারে | 

গন্ধ-চন্দন-মাল্যে করাইল বেশ। 

বিনি বেশে অঙ্গ ছটায় আলে করে দেশ ॥ 
বিষুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখবাণ সোণা । 

ঝলমল করে যেন তডিত প্রতিম! | 

ফণিধর হিনি বেণী মুনিমন মোহে । 

কপালে সিন্ুর সে তুলনা দিব কাহে। 
ভূরুভঙ্গ আনঙ্গ সারঙ্গ-মনোহব। 

শুক-ওষ্ঠ জিনি নাসা পরমস্থন্দর ॥ 

কুরঙ্গনয়ন জিনি নয়নযুগল । 

গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর ॥ 
অধর বান্ধুলী জিনি অন্থুপাম-শৌভা। 

দশন মোতিম জিনি ঝলমল আভা ॥ 

কম্ক্ জিনিঞ্া জগত-য়নোহাবী | 
সিংহঞ্ীব জিনিএগ হন্দর-গীমধারী ॥ 
বাহুষুগ কণক-মুণ।ল-শোভা জিনি। 

করতল রাতা-পদ্ম জিনি অন্রমানি ॥ 

অঙ্থুলী চম্পককলী জিনি মনোহর । 

নথ চন্দ্রজিনি শোভা অতি ঝলমল ॥ 

বক্ষঃস্থল-পরিসর সুমের জিনিঞা। 

কেশরী জিনিঞ্া মাঝা অতি সে খীণিঞা ॥ 

কামদেব-র্থচক্র জিনিয়। নিতম্ব । 

উরুযুগ জিনি রামকদলক স্তস্ত | 

প্রেলোক্য জিনিঞা পদ গটিল বিধাতা । 
ডগমগ কবে পদতল পন্ম রাত] ॥ 

নখচজ্দ্রপাতি জিনি অকলঙ্ক-াদে । 

তাহার কিরণে আখি পাইল জন্ম-আধে ॥ 

শ্্ীপ্রীচৈতগ্তমঙ্গল 
সপ | ৮৯ সপ পপ এ কপার ০৮ চে 

গন্ধ-চন্দন-মাল্যে করাইল বেশ। 

বিনি-বেশে অঙ্গ ছটায় আলো করে দেশ ॥ 

ভ্রিলোক্য-মোহিনী কন্যা বপেতে পার্বতী । 

অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি | 

হেনকালে শুভলগ্ন নিকট বুঝিষা । 
বর আনিবারে বিপ্র দিলেন পাঠাঞা ॥ 

ব্রাহ্মণ প্রভূর আগে দাগাইয়! রহে। 

পাঠাইল দ্বিজ মোবে সবিনয়ে কহে ॥ 
অঙ্গ-ঝলমল-তেজ দেখিষ। ব্রাহ্মণ । 

আপনাকে ধন্য মানে ধন্য সনাতন ॥ 

কহিল প্রভূর আগে শুন বিশ্বন্তর | 

নিকট হইল লগ্ন চলহ সত্বর ॥ 
আমি কি কহিতে পাবি তোমাৰ সম্মুখে । 

তুমি দেব নাবাষণ দেখি পবতেখে ॥ 
তবে শুভক্ষণে সেই বিশ্বন্তব পু 

চটিল। মনুষ্যযানে হাসে লহুলন্ত ॥ 

'আইহ স্থহ লঞা এচী আশীর্বাদ করে । 

মাতৃপদ ধূলি প্রভু লৈল নিজ শিবে ॥ 
শঙ্খছুন্দুভি বাজে ভেউব কাহাল । 

দগ্ডম মুহবি বাজে ডিগ্ডিম রসাল ॥ 

বীণ| বেণু কবিনাস রবাব উপাঙ্গ । 
মিলিয়। বাজায় পাখোয়াজ এক সঙ্গ ॥ 

পড়াহ মৃদূঙ্গ বাজে কাংস্য কবতাল । 

শিক্ষা বরগেঁ! বাজে সাহিনী-মিশাল ॥ 

নানাবিধ বাছ্য বাজে নাম নাহি জানি । 

সম্মুখে নাটুয়। নাচে শুনি বেণুধবনি ॥ 

গায়নেতে গীত গায় ভাটে কায়বার। 
বয়স্তে বেষ্টিত প্রভু কৈল আগুসার্ ॥ 

নদীয়ানগরে ঘরে ঘরে পড়ে সাড়া । 

দেখিবারে ধায় লোক দিয়। বাহু নাড়া ॥ 



আঁদিখগ্ড 

বিহাগড়। রাগ 

পাটশাডী পর, নেতের কীচুলী, 
কানড-ছান্দে বান্ধে খোপা । 

মুকুতা গাঁখিষা, সোণাষে বাধিয।, 
পিঠে ফেল বাঙ্গ। থোপা ॥ 

ধনি ধনি ধনি, নদীয়ানগব, 
আনন্দসীগব নিতি। 

গৌবাঙ্গ চান্দেব, বিভা দেখি গিষা, 
গাব সুুম্ঙগল গীতি ॥ প্র ॥ 

কেহে। ত কাপ, পাটশাডী পৰে, 

কাণে গন্ধবাজ চীপা। 

গজেন্্র গমনে, চলিতে ন। জানে, 

মুগী-দিঠে চাহে বীকা ॥ 

অগ্ুনে বঞ্জিত, 

চঞ্চল তার্ক-জোবু। 

গোবা-বপ-পঙ্ষে, পক্ষিল আলসে, 

অবলা চলিল ভোব ॥ 

নগবে-নগবে, বতেক নাগবা, 

ধা ওল ধ্বনি শুনিয়া । 

চিকুরে চিকণী, চলিল তকণী, 

চীব না সবে তুলিয়া ॥ 

নারী পুকখ, বায় একমুখ, 

কেহো কাহো নাহি মানে । 

ঠেলাঠেলি পথে, ধায় উনমতে, 
দেখিতে গৌর-বয়ানে ॥ 

নবীন যুবতী, ছাডি সতীমতি, 

পতি-কুল-বন্ধু জন । 

বসন ভূষণ, 
সতত উন্মত হেন ॥ 

খঞ্জন নয়ান, 

না সম্ববে মেন, 

৮৭ 

থীর বিজুরী, যেমন এমন, 
গমন মবালবধূ। 

কেহ সারি সারি, করে কব ধরি, 

যেমন শাব্দ-বিধু ॥ 

ন্দীয়। নগর, আনন্দ সাগব, 

| গৌবাঙ্গ-নাগব বতন | 

| চৌদিগে বা ওয়াধাই, বাজযে বাধাই, 
ৃ তরঙ্গ বঙ্গিম নয়ন ॥ 
ৰ বাল বুদ্ধ অন্ধ, পঙ্গুব ভঙ্গুব, 

আতুর দেখাঞ্। সাধে। 
| কেভো কেহো বন্ধু, কবে কব ধবি, 

ৰ ধায়--থিব নাহি বান্ধে ॥ 

র মদন-বেদন, বদন দেখিয়া, 

অবীব দেখিয। নাবী । 

পশু পাখী সব, গৌরাঙ্গ দেখিয়া, 
সভে বৃতে সাবি সাবি ॥ 

| বষস্টে বেষ্টিত, দিব্য অলম্কৃত, 

| মুকুট নিকট-ললাটে । 
৷ লোচন বোলে হেবি, ভুলল নাগরী, 

ঘুচল হৃদয়-কপাটে ॥ 

বিহবাগড়া। ধুলাখেলাজাত ॥ 

হেন্মনে বিশ্বস্তব, গেলা পণ্ডিতের ঘব, 

দ্বিজবব আনন্দ পাথার । 

পাদ্য অধ্য লঞ। করে, গেল৷ বর আনিবাবে, 

বন্য ধন্য শচীর কুমার ॥ 

| তবে পাদ্য-অর্থ্য দিয়া, গৌরাচন্দে থুইল লৈয়া, 
দাণ্ডাইলা ছোডলা ভিতরে । 

পেশ শাসিত 
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সর্বজনে হরি বোলে, শতশত দীপ জ্বলে, 

তাহে জিনি গোরা কলেবরে ॥ 

উলসিত সর্বজন, হুলাহুলি ঘনে ঘন, 

শঙ্থ দুন্দুভি বাদ্য বাজে। 

ওথা আইহগণ মেলি, সভে পাটশাডী পরি, 

প্রদক্ষিণ করিবার কাজে ॥ 

নির্ম্ছন সঙ্জ কবে, আইহগণ আগুসরে, 
আগুসরে কন্যাব জননী | 

ভূমিতে না পড়ে পা, উলসিত সর্ব গা, 

দেখি বিশ্বস্তর গুণমণি ॥ 

একে আইহ কপে জলে, উজ্জ্বল প্রদীপ করে, 

তাহে গোরা অঙ্গের কিরণ । 

সেই শ্রীঅঙ্ক গন্ধে১। আইহ মত্ত উনমাদে, 
হিয়া বাখে অনেক যতন | 

প্রভূ প্রদক্ষিণ কবি, সাতবাব চৌদিগ ফিলি, 
দধি ঢালে চরণাবিন্দে। 

ঘর চলিবার বেলে, গ্লোবামুখ নেহাবে, 
পাঁলটিতে নাবে অঙ্গ গন্ধে ॥ 

পণ্ডিত শ্রীসনাতন, কবে ধরে ববণ, 

দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার । 

দিব্য গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন, 

গলে দিল মালতীর মাল ॥ 

হ্থমেক-কুন্দর তনু, তাহে স্থরধুনী জন, 
দ্বিধা হৈয়! পড়ে দুই ধারা । 

পপ্তিত দেখিয়া তা, উলসিত সর্ব গা, 
-গোরা গলে মালতীর মাল! ॥ 

তবে দেই সনাতন- মিশ্র ছ্িজ-বতন, 
কনা আনিবারে আজ্ঞা দিল। 

বত্বধিংহাসনে বসি, দভ্রেলোকা রূপসী, 
অঙ্গছটায় বিজুরী পড়িল ॥ 

প্রীপ্রীচৈতগ্তমল্দ 

প্রভুর নিকটে আনি, জগ-মন-মোহিনী, 
বিষ্ণুপ্রিয়া মহালম্ষ্রী নাম] । 

তেরছ বয়ানে বন্ধ, হেবি মুখ গৌরাঙ্গ, 
মন্দ মন্দ হাসি অন্গপাম! ॥ 

প্রভু প্রদক্ষিণ কবি, সাতবার চৌদিগে ফিবি, 

কর্জোডে করে নমস্কার । 

অস্তঃপট ঘুচাইল, চারি চক্ষে দেখা হৈল, 
দ্োহে কবে কুক্থমবিহার ॥ 

উঠিল আনন্দ-বোল, সভে বোলে হরিবোল, 

ছামুনি নাভিল কন্যা বব। 

সভে বোলে ধনি ধনি, যেন চান্ব-বোহিণী, 

কেহে৷ বলে পার্বতী-হর্ ॥ 

তবে বিশ্বস্তব পন, মুচকি হাসিষা লন্ব, 

বসিলা উত্তম সিংহাসনে । 

সনাতন দ্বিজববে) কনা সম্প্রদান কবে, 

পদান্বজে কৈল সমর্পণে ॥ 

যথাযোগ্য যে আছিল, নানাদ্রব্য দান দিল, 

একত্র বসিল! ছুই জনে । 

বিবাহ অন্তরে দোহে, সনাতন-দ্বিজ-গৃঁহে, 

এককালে করিলা ভোজনে ॥ 

উলসিত আইহগণ, যুক্তি করে মনেমন, 
করে করি তাণ্ুল কর্পুর | 

দেখিব নযান ভরি, বিশ্বস্তর গৌবহবি, 
বাসঘরে বসিলা ঠাকুবু ॥ 

বিশ্বস্তর বিঝুঃপ্রিয়া, বাসরে বসিল। গিষা, 

'আইহগণ করে অনুমান । 

এই লক্ষ্মী বিষ্কুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বস্তর হা, 
পৃথিবীতে কৈল অবধান ॥ 

নানাবিধ জানে কলা, করে কৰি দিব্য মালা, 
তুলি দেই গোরাচান্দের গলে | 



পলা, ৩০৮৮ পল পা শশপীপাতি সিপাপীলীগ শী পা বা পপি আপাত | টিপ পপি 

হিয়ার হাইবাস ফেলে, যে আছিল অন্তরে, 
মনঃকথা ঘুচাইল তারে ॥ 

কেহো গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন, 

পরশিতে বাটে উনমাদ । 

করি নান! পর্সঙ্গে, লোলি পড়য়ে অঙ্গে, 

পূরাইল জনমের সাধ ॥ 
পরম স্থন্দরী যত, সভে হৈল উন্মত, 

বেকত মনের নাহি কথা । 

বসেরমে আবেশে,লোলি পরে গোরাপাশে, 

গরগর কামে উন্মত ॥ 

কেহো বাটা ভরি তান্থলে,দেই প্রভূপদমূলে, 
করে দেই কুন্থম অগ্ুলি। 

তার মনঃকথা এই, জন্মজন্ম প্রভূ তুপ্ডি, 
আন্ম সম্র্পযে ইহা বলি ॥ 

এইমনে বজনী, গৌঙাইলা গুণমণি, 

আইহগণ ভাগ্যের প্রকাশে । 

প্রভাতে উঠিষ! বিধি, তৈল প্রভু গুণনিথি, 
কুশগ্ডিকাকম্ম সে দিবসে ॥ 

তার পরদিনে পু, মুচকি হাঁসিযা লু, 

ঘরেবে চলিব বল বাণী। 

পরিজনে পূজা কবে, যার যেই মনে সবে, 

জঘজয় হৈল শঙ্খধ্বনি ॥ 

গুবাক চন্দন মালা,করে লৈষা দ্ৌৌহে গেলা, 

সনাতন তাহার ব্রাহ্মণ । 

শিরে দেই দূর্ববা ধান, করে শুভকল্যাণ, 
চিরজীবী আশীর্ববাদ-বাণী ॥ 

তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তরল হইল হিয়', 
দেখিয়া সে জনক জননী । 

সকরুণ কণন্বরে, 

অনুনয় সবিনয় বাণী ॥ 

১২ 

আদিখগ্ড 

আত্মনিবেদন করে, 

৮০৯ 

সনাতন দ্বিজবর, কহে হিয়া কাতর, 
তোরে আমি কি বলিতে জানি। 

আপনার নিজগুণে, ঘললে মোর কন্ঠাদানে, 

তোর যোগ্য কিবা দিব আমি ॥ 

আর নিবেদিষে কথা, তুমি মোর জামাতা, 

ধন্য আমি আমার আলয়। 

ধন্য মোর বিষ্ণপ্রিয়া, তোর পাদপন্ম পাঞ্া।, 

ইহ বলি গদ্গদ হয় ॥ 

বাম্প ছলছল আখি, অরুণ বদন দেখি, 

গদগদ আধ আধ বোলে। 

বিষ্ুপ্রিয়া কর লএ৪, বিশ্বস্তর করে দিয়া, 
ঢলঢল নয়নের জলে ॥ 

তবে পহ শুভক্ষণে,  চড়িলা ম্ুষ্যযানে, 

সর্বজন হৃদয় উল্লাস। 

নানাবিধ বাদ্য বাজে, শঙ্খ ছুন্দুভি গাজে, 
হবিধবনি পবশে আকাশ ॥ 

সম্মুখে নাটুষা নাচে, যার যেই গুণ আছে, 

সেইথানে সব পরকাশ । 

প্রভু যায় চতুর্দোলে, জয়জয় মঙ্গল বোলে, 
উত্তরিল1 আপন আবাস ॥ 

শচী উলসিত হঞা, নিম্মঞ্ছন সজ্জ লঞা, 

আইহগণ সংহতি করিয়া । 

জয়জয় মঙ্গল পটে, সর্বলোক হবি বোলে, 

নানাদ্রব্য ফেলায় নিছিয়া ॥ 

সম্মুখে মঙ্গলঘট, কায়বার পঢ়ে ভাট, 
বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণে। 

বিষ্ণুপ্রিয়ার কর ধরি, শ্রীবিশ্বস্তর হবি, 

গৃহে প্রবেশিলা শুভক্ষণে ॥ 

শচীপ্রেমে গরগর, কোলে করি বিশ্বস্তব্ন, 
চুষ্ধ দেই সে চাদবদনে। 



৪১০ 

পিপিপি 

আনন্দে বিভোলহঞা,আইহগণ মাঝে গিয়া, 
বধূ কোলে শচীর নাচনে ॥ 

আপনা পাসরে স্থখে, নানাব্রুব্য দেই লোকে 
তুষ্ট হেল যত সর্বজন । 

বিশ্বস্তর বিষ্প্রিয়া, একমেলি দেখিয়া, 

গোরাগুণ কহয়ে লোচন ॥ 

পপ জপ পপ শপ প্রা 

বরাড়ী রাগ। দিশা। 

মোর প্রাণ আবে গোরা নারে হয় ॥ ফু ॥ 

তবে সেই মহাপ্রভু আনন্দ কৌতুকে। 
সুখে নিবসয়ে বন্ধুবান্ধব সহিতে ॥ 

নবদ্বীপপুরবাসী ষতেক ব্রাহ্মণ। 
ধ্াধন্য করি সভে সভায়ে কথন ॥ 

লৌকিক সংক্রিয়াবিধি পড়ে শিষ্তগণ | 

আপনি পড়ায় প্রভূ পুরুষরতন ॥ 

বৃহস্ধতি জিনি কবি কাব্যরস জানে । 

আপনি ঈশ্বর স্বতি কি বলি বচনে ॥ 
শিষ্ের মহিমা কে বা কহিবারে পারু। 

আপনে পড়ায় যাবে জগতের গুরু ॥ 

কোটি সরন্বতীকান্ত প্রভু বিশ্বস্তরে । 

বিদ্যারসে কপ করে পঙ্ডিত সকলে ॥ 

এইমতে লোকশিক্ষ। করে বিশ্বস্তরু। 

গয়া করিবারে যাব করিল। অন্তর ॥ 

পিতৃপিগুদান দিব গয়াশিরোপরি 

গদাধর আদি বিষুপদে 'নমস্করি ॥ 
এত বলি শুভযাত্রা করিলা ঠাকুর । 

সংহতি চলিল। বিপ্রগণ মহাকুল ॥ 
শচীর অন্তবে পোড়ে গদগদ ভাষ। 

পুত্ধের নিকটে আসি ছাঁড়য়ে নিঃশ্বাস ॥ 

শ্রীপ্রীচৈতন্যমঙ্ল 
শম্পা পিস পিপি শসা পাস পপ পাপা | পাপা দাশ পদ পরা শপপশাশিস্ীপীপি শিস্পীপাসা 

প্রবাসে যইবে তুমি শুন বিশ্বস্তর | 
তুমি না থাকিলে অন্ধকার মোর ঘর ॥ 

 আন্ধলের লড়ি মোর নয়ানের তারা। 

এ দেহের আত্ম! তোম! বহি নাহি মোরা ॥ 

পিতৃগণ নিস্তার করিতে যাবে তুমি । 
আপনা লাগিষ| তোরে কি বলিব আমি ॥ 

গয়া ষদি যাবি বাপ শুনবে নিমাই । 
মোর নামে এক পিগু দিস্রে তথাই ॥ 

এতেক বচন যবে বৈল শচীমাতী। 

মধুর বচনে মাষে প্রবোধেন কথা ॥ 

তোমার নিকটে ঘেন আছি নিম্ন । 
এমন জানিবে মাতা কহিল উত্তর ॥ 

পুত্র-পিগুড লাগি প্রয়োজন সর্বলোকে । 

মোরে কপা আজ্ঞা কর না করিহ শোকে । 

চলিল। ত বিশ্বম্তর গয়া৷ করিবারে। 

সংহতি চলিবু বিপ্র হরিষ অন্তরে ॥ 
যে পথে চলয়ে প্রভূ শচীর নন্দন । 

সে পথের লোক দেখি জুড়াষ নয়ন ॥ 
বাল বুদ্ধ পঙ্গু জড় ধায দেখিবাবে। 

| পশু পক্ষী ধাষ সব অশ্রু নেত্রে বাবে । 

কুলবধু ধায সব কুলত্যাগ করি। 

সভে বোলে এই যায় ব্রজেব শ্রীহবি ॥ 

ৃ ইহা বলি ধায় লোক না বান্ধয়ে কেশ। 

৷ উন্মত্ত করিলা প্র্থ ভ্রমি সর্বদেশ ॥ 
সর্বপথে এইমতে সর্বলোক ধায় । 

সর্বলোকে প্রেমরস-সাগরে ভাসায় ॥ 

পথে যাইতে একঠাঞ্রি দেখে গৌরহবি 
কুরঙ্গ কুরঙ্গী কেলি করে একমেলি ॥ 
যুগের কৌতুক দেখি ভেল কুতুহল। 
প্রাকুত লোকের হেন হাসে বিশ্বস্তবু ॥ 

শশা পাশাপাশি মি কি 

সস শোপাসপাসপা পাপী পাস পপ পপ 

পাশ শি পাশীশীশীপীীশিপ্ীশিশী শীত 

শা শী | পপি শি 



আদিখগ্ ৯১ 
০ কপ | পাশ 

পোভ মোহ কাম ক্রোধে মত্ত পশ্গণ । 

কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সর্বজন ॥ 

সঙ্গিগণে হাসিয়। বুঝান ভগবান্। 
যে বুদ্ধি মানুষে সে পশুতে বিদ্যমান ॥ 

কষ্ণজ্ঞান নাঞ্জি মাত্র পশুর শরীরে | 

মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ পশু বলি তারে ॥ 

এত বুঝাইয়। প্রভূ জগতের গুরু । 
চলিলা পথেতে প্রভূ বাগ্াকল্পতরু ॥ 

দেবপূজ। পিতৃপূজা করি হরিতে । 
মন্দারে উঠিল। প্রভু দেবত। দেখিতে ॥ 
দেবতা দেখিল। প্রভু নান্দিয়! সত্ব | 

পর্বত নিকটে বাসা ব্রাহ্মণের ঘর ॥ 

হেন কালে বিশ্বস্তর সঙ্গের ব্রাঙ্গণ । 

সে দেশের বিপ্র দেখি দোষে মগ্লে মন | 

দেশ আচরণ তারা করে যথাবিধি । 

দেখিয়া! ব্রাহ্গণে তার নাহি বিপ্রবুদ্ধি ॥ 

ব্রাহ্মণে অবজ্ঞ। দেখি প্রভু বিশ্বন্তর | 

দ্বিজভক্তি প্রকাশিব কৰিল। অন্তর | 

আচন্থিতে প্রভৃদেহে আইল মহাজ্র । 

জ্বর দেখি ত্রাস পাইল সভার অন্তর ॥ 

বলিল। ঠাকুর শুন শুন নিজজন | 

দেব প্রিতকাষ্যে বিদ্ব হয় কি কারণ ॥ 

না জানি কি মোর দোষে সঙ্গিগণ দোষে। 

শ্রেয়ঃকাধ্যে বিদ্ব হয় বড় অসন্তোষে ॥ 

সর্ববিদ্ধ নিবারণ আছয়ে উপায় | 

বিপ্রপাদোদক মোরে দেহ ত জুরায় ॥ 

বিপ্রপাদ্দোদক পানে সর্বপাপ হরে। 

এখনি পলাবে জর কি করিতে পারে ॥ 

সেই খানে সেই দেশী আছিল ব্রাহ্মণ 

আপনে উঠিয়া তার পাখালে চরণ ॥ 

৮ পি পতল শিশিি িিি শপা পতল পক পা লিপ ভি পপ পি ৪৭ পা সাপ এ. পা সাদ 

বিপ্রপাদোদক পান কৈল বিশ্বস্তর | 

প্রকাশিল দ্বিজভক্তি পলাইল জর ॥ 

৷ সঙ্গের সে বিপ্রগণ কহে চাটুবাণী। 
| আমার অন্তর দোষে ছুঃখ পাইলে তুমি ॥ 
| কুংসিৎ আচার দেখি মোর মন দোষে । 

( মোর মন-দৌষ তুমি পাইলে অসন্তোষে ॥ 
এখনে ব্রাঙ্মণভক্তি প্রকাশিলে তুমি । 

| অপরাধ কৈলু দোষ ক্ষমিবে আপনি ॥ 

. নমো দ্বিজবল্লভ দয়ালু গৌরহরি। 
| নমো ধন্মসংস্থাপন সর্বব অধিকারী ॥ 
। সঙ্গীর এতেক বাক্য শুনি বিশ্বস্তন | 

| ক্ষমী কৈলা সভাকার দোষ বহুত ॥ 

ইহার। পূজয়ে মধৃদ্ছদন ঠাকুর । 

এ সক্ল ত্যঙ্জ্য নহে না ভাবিহ দূর ॥ 
রুষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত | 

পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত ॥ 

এই মনে প্রভূ দ্বিজভক্তি প্রকাশিয়। । 

পুনঃ পুনানী তীর্থে উত্তরিল গিয়া ॥ 

রর দেবাচ্চন তথি করিলা তখন । 

পিতৃকাধ্য সমাধিয়া করিলা গমন ॥ 

তবে ত উত্তম তীর্থ বাজগিরি নাম । 

রঙ্গকুণ্ডে গিয়৷ প্রভূ কৈল স্ানদান ॥ 

দেবপূজা পিতৃপূজা কল! সেই ঠায় । 
বিষ্ণপদ দেখিবারে চলিলা ত্বরায় ॥ 
যাইতে দেখিল পথে এক ন্তাসিবর । 

মহাভাগবত নাম পুরী যে ঈশ্বর ॥ 

প্রণাম করিয়া তারে বৈল বিশ্বস্তর 

বড় ভাগ্যে দেখিল এ চরণযুগল ॥ 

চরণে পড়িয়া বোলে বচন কাতর 

করুণ অরুণ আখি করে ছলছল ॥ 



৯২ 
শশা পি 

কেনে তরিব আমি সংসারসাগরে । 

কৃষ্ণপাঁদাম্বজ ভক্তি দেহ ত আমারে ॥ 

কষ্দীক্ষ। বিচ দেহ অকার্ণ লেখি । 

পুরাণে এ সব বাক্য সাধুমুখে সাক্ষী ॥ 

এছন শুনিঞা! বাণী, পুরী যে ঈশ্বর । 

নিভৃতে কহিল তারে মহামন্ত্রবর ॥ 

গোপীনাথ মহামন্ত্র পাঞ্া বিশ্বস্তর । 

পুলকিত সব অঙ্গ হরিষ অন্তর ॥ 

নয়নে গলয়ে নীর পুলকিত অঙ্গ । 

বাঁধা রাধা বলি প্রেম বাটিল তরঙ্গ ॥ 

ব্রজের যতেক ভাব সব মনে হৈল। 

বিশেষ মাধুষ্যরসে মন ডুবাইল ॥ 

রবাধাভাবে আবেশ হইয়া কলেবর । 

কৃষ্ণ রুষ্ণচ বলি ডাকে অতি উচ্চস্বর্ ॥ 

বৃন্দাবন গোবদ্ধন বলি ভাকে হাসে । 

কালিন্দী যমুনা বলি গরজে উল্লাসে ॥ 

ক্ষণে ভাকে বলরাম শদাম স্থদাম। 

ক্ষণে নন্দ যশোদ। করিয়া বোলে নাম। 

ধবলী সাঙলী বলি গরজে গভীর । 

ক্ষণে সখী বলি প্রভূ পড়য়ে অস্থির ॥ 

ক্ষণে দাস্যভাবে তৃণ দশনে ধরিঞা। 

ক্ষণে অহঙ্কার করে আমি সে বলিঞা ॥ 

ধরিলু' পর্বত আমি মারিলু অঘান্থর । 

মাবিলু' পুতনা আদি যতেক অস্থব । 
ক্ষণেকে ভ্রিভঙ্গ হঞা বংশীমুখে রহে। 

ক্ষণে চমকিত হঞা। চৌদিগে ত চাহে । 

নয়নে গলয়ে নীর গদগদ ভাষ। 
মধুর বচনে করে গুরুর সম্ভাষ ॥ 

তোর পদপরসাদে হইলু কৃতার্থ। 
আজি হৈয়ত জন্ম দেহ ভৈগেল ঘণার্থ ॥ 

স্পীড আপ পপ প্রা পাপ পপ শপ | পাপী আপ শী শশী শশী 

পারাপার পক পাপা লাশ পাশিপী পাশ এ পসরা শশাশ্পিশশ শী াপপ্পীা পাশ শিপিশিশীী শসা পাপ পালা পপ পাশাপাশি টিপা শি 

প্রীপ্রীচৈতম্যমঙ্গল 
স্পা িশিশাশিসপপিপিস | পিসী পাপা 

গুরুভক্তি প্রকাশিয়া চলিলা সে পহ'। 

ফন্ধনাম! নদী দেখি হাসে লহুলহু ॥ 

পূর্বব-স্মউরণ হইল হরিষ বিষাদে । 

সীতা ম্মউরিয়! প্রভুর বাহ নাহি বীন্দে ॥ 

দেবপুজা পিতৃপূজা কৈল সমাধান । 

প্রেতশিলায় পিগুদান করিল বিধান ॥ 

ব্রা্ধণেরে দিল ধন পিতার উদ্দেশে । 

উদ্দীচী করিয়া! কৈল দক্ষিণমানসে ॥ 
উত্তরমানস করি জিহবালোলতীর্থ । 

দেব পিতৃ পূজা করি বিলাইল অর্থ ॥ 
তবে গয়া উত্তরিল! অতি হষ্টমনে | 

দেখিতে বাঢ়ল আন্তি বিষ্ণুর চরণে ॥ 
ষোডশবেদিকায় প্রভূ পিগুদান করে। 

উৎকণ্ঠা বাটিল বিষুপদ দেখিবারে ॥ 
সর্ববকাধ্য সমাধিয়া চলিলা তুরিতে। 

বিষ্ুপদ দেখিবাবে হরষিত চিতে ॥ 
বিষুপাদ চিহ্ন যেই দেখিল ন্যনে । 

হরিষে অন্তর কথা কহে মনে মনে ॥ 

এত ভাবি উত্তরিল। বিষ্ণপদে আসি । 

পরম আনন্দে দণ্ডবৎ করি বসি ॥ 

বোলয়ে গৌরাঙ্গ শুন শুন নিজ জন। 

কেমনে করয়ে বিষ্ণপদ দেখে মন ॥ 
বিষ্ণপদচিহ্ন মুগ দেখিলু' নয়ানে । 

দেখিয়া ত প্রেমোদয় না হইল কেনে | 

এই মনঃ কথায় পাখালে বিষুণপদ | 

অভিষেক করি হেল হিয়া পরসাদ ॥ 

ভক্তি প্রকাশিয়। প্রভু বিশ্বস্তর হরি। 

প্রকাশ করয়ে গোরা প্রেম অধিকারী ॥ 

কম্প পুলক ভেল প্রেমার আরম্ভ । 

নয়নে গলয়ে ধার। ক্ষণে হিয়াস্তত্ত ॥ 



বিভোল হইল প্রভু পাদাজ জ দেখিয়া । | 

প্রেমমহামহৌত্মবে বুলয়ে নাচিয়া ॥ 

গয়াশিরে পিগুদান পাদাজ উপর। 

পিতৃকাধ্য ৫কল প্রত হরিষ অন্তর ॥ 

আর দিনে মনঃকথা দট়াইল চিতে। 

মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আচিতে। 
সঙ্গের ব্রা্ষণগণে কহিল বচন । 

বুন্দাবন দরশনে করহ গমন ॥ 

শুনিঞ্া সঙ্গতিগণ কুগ্ঠিত হইলা । 

যাইতে নারিব ব্যয় অলপ হইল ॥ 

প্রভূ কহে ভক্ষ্যসঙ্গে মনষ্ের জন্ম | 

না বুঝি বিকল হএঞরা করে নানা কম্ম ॥ 

এইমত সভে বুঝাইযা গৌরহবি । 

গয়া হৈতে বুন্দাবন প্রত যাত্র! করি। 

সঙ্গিগণ সঙ্গে করি চলিলা আপনি । 

হেনকালে উঠি গেল আকাশের বাণী ॥ 

নৌতুন মেঘের যেন গভীর গঙ্ন । 
বিশ্বস্তর সম্বোধিয়া কহিল বচন ॥ 

শুন শুন মহাপ্রভূ অহে বিশ্বম্তর | 

না যাইহ মধুপুরী যাহ নিজঘব । 
সন্াস করিয়! তীর্থ করিবে পধ্যটন । 

সময়ের বশ হঞা যাবে মধুবন ॥ 

এইমনে দৈববাণী শুনি নিজ কাণে। 

গমন বিরোধ কৈল সঙ্গের ত্রাহ্ধণে ॥ 

লেউটিয়া গৌরহরি ঘরেতে চলিল।। 
ক্রমে ক্রমে পদত্রজে নদীয়া আইলা ॥ 

নমস্কার করি প্রভূ মায়ের চরণে । 

ঘরেরে বিদায় দিলা নিজ সঙ্গিগণে ॥ 

পুত্র কোলে করি শচী আন্মন্দিত মনে । 

হরিষে প্রেমার নীর ঝরে ছুনয়ানে ॥ 

আদিখণ্ড 
শস্স্মি 

৯৩ 
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ৰ পুলকিত: সব অঙ্গ কম্প কলেবর। 

আনন্দে ধাইল সব নদীয়ানগর ॥ 

বিষুণপ্রিয়। হিয়! মাঝে আনন্দ হিল্লোল । 
ধরিতে ন। পারে অঙ্গ সুখে নাহি ওর ॥ 

আনন্দে আইল প্রভূ আপন আবাস। 

গোৌরাগুণ গায় স্থখে এ লোচনদাস ॥ 

র 
ৃ 

ৃ 

বরাড়ীরাগ। দিশা । 

দ্বিজচাদ ॥ পু ॥ 

নবদ্বাপচরিত্র শুন অপবপ 'কথা। 

অমিষ। মাখিল বিশ্বন্তর গুণগাথা ॥ 

লৌক বেদ অগোচর নদীয়াচবিত্র । 

শ্রবণমরঙ্গল হয় জগতপবিত্র ॥ 

শিব শুক নারদ আর লখিমী অনন্ত । 

ধার স্লুখে আপনাকে মানে ভাগ্যবন্ত ॥ 

আমি ছার কি বলিব অতি বুদ্ধিহীন । 

ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান নাহি নিশ! দ্রিন ॥ 

পশুর চরিত মোর আচরণ একে । 

তাহাতে অধম বলি লিখিয়ে আমাকে ॥ 

সব অবতার সার গোর! অবতার । 

তাহাতে নদীয়াপুরে প্রেমার প্রচার ॥ 
প্রণতি করিয়া বোলে? বৈষ্বচরণে । 

কুপা কর গোরাগুণ গাঙ মো বদনে ॥ 

অধম বলিয়া ঘ্বণা না করিহ মোবে। 

পতিতের ত্রাণ লোকে বোলে তো। সভাবে ॥ 

নিজগুণে দয়া করি কর পরসাদ। 

গোরাগুণ গাড মুখে বড় লাগে সাধ ॥ 

৮ পপ পাটি পপি ০ ০ 

ৰ 
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যাগ কাদার? তি আর্ধকারী নীম বৰ গায়া। 
ভিনক বরা টিঠে কর অধাতি। জোর হয বড নাগে দাধ। 

নহি দাম ঠা আমার [ইউ নেট বথা বহি অব। 

ই ভরা &| মো বারে ছামার।  দাধধান ধন মর নয়। 

না বা অধমাধম মতি মতিছার।. জানি ঝানা জান হ্যা বড গ্রতিমাখে 

তোর] বারে বিবা অধিকার।  : আমিও না ঝহ্ এ চা 

ইতি নানা ঢাক বিরতি যায 
মিথ দাগ 

উজছেনি এিইজাদছিন রা 5 



শ্রীপ্রীকষ্ণচচৈতন্তচন্দরো জয়তি 

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙগল 

করুণঞ্জ। রাগ 

আদিখণ্ড সাধ মধ্যখণ্ডের আবস্ত। 

ধাহার শ্রবণে প্রেম পাই অবিলম্ব ॥ 

মধ্যখগণ্ডকথা ভাই অমুতের সাব। 

নদিযাবিহাব যথা] প্রেমাব প্রচাব ॥ 

জগাই মাধাই পাপী যাহা উদ্ধাবিলা। 

ব্ন্মাব ছুল্লভ প্রেম যাবেতারে দিলা ॥ 

হবিনাম-সঙ্গীর্তভন যাহাতে প্রকাশ । 

পতিত-উদ্ধাব-হেতু যাহাতে সন্ন্যাস | 

কহিব এ সব কথা অমুতেব খণ্ড । 

ঘ। শুনিলে ঘুচে জীবেব অন্তব পাষণ্ড ॥ 

নদীঘ1 আসিষ' প্রভূ আনন্দিত-চিতে 

স্থথে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে ॥ 

নবদবীপবাসী যত ব্রাঙ্মণকুমাব। 

সৎকুলসম্ভব তারা অতি শুদ্ধাচার । 

বডই স্থকৃতি তাব ধন্য তিনলোকে। 

আপনে ঠাকুর বিগ্যাদান কৈল যাকে ॥ 

একদিন সব শিষ্যগণে গৌবহবি। 
বলিল সভারে প্রভূ অন্তগ্রহ করি ॥ 

মধ্যখণ্ড 
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| পঢ এক সত্য বস্তু কষ্জের চবণ। 

৷ সেই বিদ্যা সাথে হরিভক্তিব লক্ষণ ॥ 
৷ স্বিদ্যা সকল কৃষ্ণ বিনে শাস্বে কহে। 
রাখারুষ্ণভক্তি বিশ্থ কেহো সঙ্গী নহে ॥ 

বিছ্যা-কুল ধনমদে কৃষ্ণ নাহি পাইয়ে । 

ৰ ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যছুরায়ে ॥ 

এইমনে শিষ্যগণে পডায়ে ঠাকুর 

প্রকাশিব নিজপ্রেম আনন্ব প্রচুর ॥ 
একদিন নিজগৃহে আছয়ে শুতিয়া। 

রুষ্ণপ্রেমানন্দে কান্দে বিহ্বল হইয়া ॥ 

বাধাভাবে ব্যাকুল হইয। প্রভূ ডাকে । 

মাখুব-বিবহে ঘন হাথ মারে বুকে ॥ 
আবেরে অন্্রর মোব রুষ্ণ লঞা গেলি । 

ইহা বলি কান্দে প্রভূ কবিষ! বিকুলি ॥ 

কুবুজা কুৎসিতমতি কুষ্ণ নিলি মোর । 
ূ শঠ-বৃতি-লম্পট যুবতী-মতি চোর ॥ 

| ইহা বলি কান্দে প্রভূ গরজে হুঙ্কার । 

পুলকে আকুল অঙ্গ ভাব চমৎকাব ॥ 

৷ বিস্মিত হইঞা শচী বিশ্বস্তবে পুছে। 

কি লাগি কান্দহ বাপ ছুঃখ তোমার কিসে ॥ 
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মায়ের বচন শুনি ন। দিল উত্তর। 

রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিহ্বল ॥, 

তবে সেই শচীদেবী মনে মনে গুণে। 

কুষ্ণ-অন্রু গ্রহ প্রেমা জানিল লক্ষণে ॥ 

বড় ভাগ্যবতী শচী সব তত জানে। 
পুত্রের সম্মুখে কহে মধুরবচনে ॥ 

শুন শুন আরে বাপ মোর সোণার সহ্ুত। 

জগত-দুলভ তোর দেখি 

যথাযথা যাও তুমি পাও যে বা ধন। 

আনিঞ মায়ের ঠাঞ্ডি কর সমর্পণ ॥ 

গয়াতে পাইল কষ্ণপ্রেম হেন ধন । 

দেবতাছুল্পভ বস্ত অমূল্য রতন । 

মায়েবে করুণা যদি থাকে তোর চিতে। 

দেহ কৃষ্তপ্রেমধন উবাই চাহিতে | 

এতেক বচন যদি শচীদেবী ৫বল। 

হৃদয় দরদর প্রভু হাসিতে লাগিল ॥ 

বৈষ্ণব-প্রপাদে প্রেম পাইবে যে তুমি । 

নিশ্চয় জানিহ কথ কহিলাম আমি ॥ 

বৈষ্ব-গোসাঞ্জি প্রেম দিতে নিতে পাবে । 

তাহা বিন! প্রেষ কেহ দিবারে না! পারে ॥ 

এ বোল শুনিঞ। শচী অতি হষ্টচিত। 

তখনে পাইল প্রেষভক্তি আচম্ষিত ॥ 

পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলেবর। 

নয়নে গলয়ে অশ্রধারা নিরন্তর ॥ 

কুষ্ণকুষ্ণ বলি ভাকে হৃদঘ-উল্লাস। 

কহে লোচন গোবা-প্রথম-গ্রকাশ ॥ 

ভুত ॥ 

তবে বিশ্বস্তর প্রভূ প্রেমে গরগর । 

আছমে ব্রা্গণ ব্র্দচাবী শুক্লান্গর ॥ 

প্রীপ্রীচৈতন্যমঙ্গল 
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তার ঘরে কান্দে প্রভু প্রেমায় বিহবল | 

নয়নে গলয়ে অশ্রধারী নিরন্তর ॥ 

নাপিকায় গলে শ্লেক্মা অতি নিবন্তর । 

নিরবধি ফেলে তাহা বিপ্র শুক্লান্বর্ ॥ 

ভূমেতে লুটাঞা কান্দে রজনীদিবস। 

সন্ধ্যার সময়ে প্রশ্ন করেন বিশেষ ॥ 

দিবসে পুছয়ে প্রভু কত রাত্রি যায়। 

সর্বজন বোলে দিবা, রাতি নাহি হয ॥ 

তবে সেই মহাপ্রভু প্রেমায়ে বিবশ | 

রোদন করষে প্রভু আনন্দে অবশ ॥ 

প্রহরেক রাত্রি গেলে দিন বলি পুছে। 

দিবস না হয়ে কহে যত কাছে আছে ॥ 

প্রেমায় বিহ্বল নাহি জানে দিবা-বাতি । 

কাবে মুখে কুষ্ণনাম শুনি পড়ে ক্ষিতি ॥ 

ক্ুষ্চ-নাম-গুণ-গীত কেহে। যদি গাষ। 

শুনিঞ্া তখনি প্রস্ত ভমেতে লুটাষ ॥ 

ক্ষণে দণ্ডবত করি করে পর্ণাম | 

ক্ষণে গায়ে উচ্চন্বরে লষে হরিনাম ॥ 

সকরুণ কগে ক্ষণে কম্প কলেবর। 

পুলকিত অঙ্গ যেন কদন্বকেশর ॥ 

নিরন্তর পরব ক্ষণেক প্রবোধ | 

সেইক্ষণে নান দান জন-উপরোধ ॥ 

সেইকালে পূজা করে অন্রনিবেদন । 

ভোজন করয়ে মহাপ্রপাদ তখন ॥ 

হেনমতে কৌতুকে সকল দিন যাঁয়। 
সকল রজনী নিজন্থুখে নাচে গায় ॥ 

হেন্মনে কৌতুকে সে রজনী-দিবস। 
লোকশিক্ষা করে প্রভূ ভূঙ্জে প্রেমরস ॥ 

আপনে আপনু রস করে আম্বাদন। 
মুখ্য এই হেতু কথা শুন সর্বজন ॥ 



জীব-উদ্ধারণ-হেতু গৌণ করিমানি। 
এইহেতু অবতার বলি শিরোমণি ॥ 

সব অবতারে লীলা দেহেতে প্রকাশ । 
স্ব অব্তাব সঙ্গী সঙ্গে সব দাস ॥ 

নবদ্ীপে উদয় করিল গৌরচন্দ্র। 
ঘুচিল সকল জীবের পাপ মহাঅন্ধ ॥ 

করুণা-কিরণে কলিধুগ হৈল আলা । 

ঘুচিল সকল জীবের পাপ মহাজ্বাল। ॥ 

ভকত-চকোর সব আসিয়া মিলিল!। 

প্রেমামৃত-পান করি সভেই ভুলিলা ॥ 

মিলিলেন গদাধরপপ্ডিত গোসাঞ্ঞি। 

নবহরি মিলিয়া রৃহিলা তার ঠাঞ্ডি ॥ 

শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ বক্রেশ্বর 

শ্রীধরপপ্তিত নবদ্বীপে য'র ঘর ॥ 

শ্রীমান সপ্জয় সে পণ্ডিত ধনঞ্জঘ । 

শুরাম্বর-নীলাম্বর-আদি মহাশয় ॥ 

শ্রীবামপপ্ডিত আর মহেশপগ্ডিত। 

হরিদাস নন্দন-আ চার্ধ্য সুচরিত ॥ 

রুদ্রপপ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর । 

অনেক মিলিলা সে গৌরাঙ্গ-অন্ুচর ॥ 

নামক্রমে লিখিলে না হয় তা-সভার । 

সম্ববিল নহে গ্রন্থ হয় ত অপার ॥ 

নানাদেশে যতেক আছিল ভক্তগণ। 

সভেই মিলিলা আসি প্রভুর চরণ ॥ 

ম্হাপ্রেমে মত্ত হৈলা প্রভূ ভক্তগণ। 

মাতাইলা সব-জীবে দিয় প্রেমধন ॥ 

সমভাবে সব-জীবে করুণা করিয়।। 

ভক্তসঙ্গে নাচে প্রভু প্রেমবিনোদিয়া ॥ 

তবে সেই বিশ্বস্তর আর এক দিনে। 

শ্রীবাসপপ্তিত আব তার ভ্রাতৃজনে ॥ 

১৩ 
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তা সভা সহিতে প্রভূ পথে চলি যায়। 

শুনিয়ে বশীর ধ্বনি না জানি কে গায় ॥ 

গান্ধর্বার ভাবে বংশীধবনিকে শুনিঞা | 

কান্দিয়া কান্দিয়! বোলে ডাকিয়! ভাকিয়। ॥ 

বিহ্বল হইয়া প্রভু দগ্ডবৎ করে । 
রোদন করয়ে নানাবিধ প্রেমভরে ॥ 

অবশ হইঞা প্রভু নির্ভর-আবেশে । 

নিজজনে আশীর্বাদ করি অষ্ট হাসে ॥ 
শিষ্তগণ-সঙ্গে অলৌকিক কথা কহে। 
ক্ষণে উনমাদ ক্ষণে নিঃশবদে বহে । 

শ্ীবাসপপ্ডিত আর রাম নারায়ণ । 

মুকুন্দ-সহিত গেলা শ্রীবাস-ভবন ॥ 

চৌদ্দিকে বেটিয়া লোক মাঝে গৌরহরি । 
মদে মাতোয়াল যেন কিশোর-কিশোরী ॥ 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ভূমিতে লোটায় । 

হরিহরি বলি সভে ডাকে উচ্চরায় ॥ 

রাত্রিদিন প্রেমাবেশে পুলকিত তন্থ। 

অন্যপর সঙ্গ নাহি কৃষ্ণকথ বি্যু ॥ 

এককালে নিজঘরে আছে প্রেম ভোরা!। 

রোদন করয়ে আ্াখে সাত-পাঁচ-ধাব। ॥ 

কি করিব কোথ। যাৰ কেমন উপায় । 

শ্রীকষ্ণে আমার মতি কোন্ উপায়ে হয় ॥ 

ইহা বলি রোদন করয়ে আর্তনাদে । 

কাতর্বচন শুনি সর্বজন কান্দে ॥ 

হেন্কালে টৈববাণী উঠিল সাদবে। 

আপনে ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বস্তরে ॥ 
প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈল অবতার । 

নিজ করুণায় প্রেম! করিবে প্রচার ॥ 

ধর্মসংস্থাপন করি কবিবে কীর্তন | 

খেদ দূর কৰি কায করহ আপন ॥ 



কি৮ 
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তোমার প্রসাদে কলি নিস্তারিব লোক। 
নিজ-প্রেম দিয়া সব ঘুচাইৰ শৌক । 
ংশয় নাহিক মোর শুনহ বচন । 

খেদ দূর করি কর নিজ সন্কীর্তন ॥ 
এতেক বচন যবে দেবমুখে শুনি । 

অস্তর হরিষ কিছু না৷ কহিলা বাণী ॥ 

আর একদিন শুন অপরূপ কথ! । 

অমিয়া-মাখিল বিশ্বম্তর-গুণ-গাথ] ॥ 

মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা একদিন । 
গদগদ পুলক অঙ্গ আবেশের চিন ॥ 

দেবতার ঘরমধ্যে প্রবেশ করিল । 

আবেশে বিহ্বল কিছু কহিতে লাগিল ॥ 

প্রেম-নীর ধারা বহে নয়নের জলে । 

আুরুনদী ধারা যেন সুমেরুশিখবে ॥ 

কহে সব লোক হেব দেখ অপরূপ । 

পর্বতপ্রমাণ আকার বরাহ্সম্মুখ ॥ 
মহাবেগে আইসে হের দেখহ বরাহে। 

দস্ত-সারি আইসে মোবে দংশিবাবে চাহে । 
দুই দস্ত সারি মোরে মারিল শুকর । 
ইহা! বলি প্রবেশিল! দেবতার ঘর ॥ 

বরাহ-আবেশে পুন আইলা সেইখানে । 

কর চরণেতে মহী করে পধ্যটনে ॥ 
বাতুল আকার বাঙ্গা-বরণ লোচন। 

মহ! পরাক্রম মহ! হুঙ্কার গঞ্জন ॥ 

সেইখানে ছিল এক পিস্তলের পাত্র । 

উদ্ধমুখে দশনে ধরিল ক্ষণমাত্র | 
পিতলের পাত্র ছাড়ি ধিকাশ-বয়ান। 

মুরারিকে পুছে নিজ রূপের আখ্যান ॥ 

বেদ-উদ্ধারণ-রূপ ধরি ভগবান । 

বসিয়। কহয়ে প্রত পুরুষপ্রধান ॥ 

সপ পতি পন পপি পাপী 

শ্রীপ্রীচৈতন্তমঙ্গল 
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কহ ত স্বরূপ মোর কি জানহ তুমি । 
মুবারি কহয়ে প্রভূ কি জানিয়ে আমি ॥ 

দণ্ডবত করি তবে পড়িল! মুরারি। 

শু না জানয়ে প্রভূ চরিত্র তোমারি ॥ 

ইহ! বলি গীতার পিল এক শ্লোক । 
প্রাকৃত করিয়া কহি শুন সর্বলোক ॥ 

আপনে আপন তুমি জান মহাপ্রভু । 
তোম। বিনে তোমারে না জানে আর কেহু ॥ 

তবে সেই পুনরপি কহে গৌরহরি । 
বেদের শকতি আম! কি জানিতে পাবি ॥ 

মুবারি কহয়ে পুন কাতরবচন। 
তোর তত্ব নাহি জানে সহজ্ববদন ॥ 

বেদে কি জানিব তব আচরণ-তত্ব । 

কেহে। নাহি জানে প্রভু তোমার মহত্ব ॥ 

ইহা শুনি পুন কহে গৌর ভগবান্। 
আমারে বিড়ন্বে বেদ শুনহ আখ্যান ॥ 

তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি । 

“অপাণিপাদে! জবনে। গ্রহীতা 
পশ্যতা চম্ষুঃ ন শৃণোত্যকর্ণঠ | 

স বেতি বেছ্ং ন হি তন্ত বেত 

তমা হুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ 1” ইতি ॥ 

বেদে কহে আমি কর এ চরণ শূন্য । 

হেন বিড়ম্বনা আর নাহি করে অন্য ॥ 

ইহা বলি হাসে প্রভু প্রসন্নবদন | 

নাহি জানে বেদ আমায় কহিল কথন ॥ 

তবে ত কহিল টবগ্য করি পরণাম । 

করুণ করহ প্রভু দেহ প্রেমদান ॥ 

ঠাকুর কহয়ে পুন শুনহ মুরারি | ' 

আমাকে পিরিতি কর এই প্রেম। তোরি ॥ 

ভজিবে পরংব্রদ্ধ নরারৃতি তনু । 

ইন্দরনীল-বরণ ত্রিভক্গ করে বেণু ॥ 



ন্বগোরোচনাগর্ভ-গর্বব জিনি ছ্যুতি 

বৃষভাম্স্থৃতা নাম মূল যে প্রকৃতি ॥ 

নব-বরাঙ্গনা কত বল্পবী বল্পবে | 
সমপিবে নিজদেহ পাইবে স্থলভে ॥ 

চিন্তামণি-ভূমি রত্বমন্দির উপর | 
কল্পবৃক্ষ বত্ববেদী তাহার উপর ॥ 
কামধেনু ভাব তার অচিন্ত্যপ্রভাব | 

অভীষ্ট করয়ে পূর্ণ করয়ে যে ভাব ॥ 

তার অঙ্গ-ছটা নিরাকার ব্রহ্ম বলি । 
জানিবে এ সব তত্ব কৃষ্ণের মাধুবী ॥ 
এই মনে সব ভক্তে বলিল ঠাকুর । 

শুনিঞা সভার হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ 

এ বোল বলিয়া প্রভূ চলিল। মন্দিরে । 

আর-দিনে শ্রীনিবাসপপ্ডিতের ঘনে ॥ 

সব নিজজন প্রভু সংহতি করিষা। 

বসিয়। কহযে নিজ-প্রেম প্রকাশিয়া ॥ 

হরিহরি বলি ডাকে অন্তবে কৌতুক । 

নিজজনে কহে শুন শুন অপরূপ ॥ 

সেই রাধাকৃষ্ণ পাঁবে কলির়ে যা হৈতে । 

সে কথা কহিএ তোরা শুন একচিত্তে ॥ 

এত বলি নারদীয় পড়ে এক শ্লোক । 

ইহার ম'রম-ব্যাখ্যা নাহি জানে লোক ॥ 

তথাথি ( বৃহমীরদীয়ে ) 

“রের্নাম হরেনণম হরেনণমৈব কেবলম্। 

কলো নাস্তেব নাস্তযেব নান্তেব গতিরন্যথ| ॥” 

নাম বূপী, নাম এক আর্দি যে পুরুখ । 

কলিয়ে মৃত্তিমস্ত আছে না জানে মুরুখ ॥ 

নামরূপী ভগবান্ জানিহ কেবল । 

দ্বিধা ঘুচাইতে ব্যান বোলে তিনবার ॥ 

তিনবার বহি আর অছে একবার ।, 

মধ্যখণ্ড ৯৯ 
ক্রস. স্পা পি 

দুরাশয় পাপী সব লোক বুঝাবার ॥ 
হরিনাম মন্ত্র হয়ে কৈবল্য তাহার । 
কেবল কারুণ্য অর্থ জানিহ বিচার | 

ইহ! বহি আন দেব বলে যেই জন। 
তার গতি নাহি তিনবার এ বচন ॥ 

গো-গোগপী গোপালসঙ্গে ধ্যান হরিনাম । 

জানিবে এ সব অর্থ বেদের প্রমাণ ॥ 

এতেক বলিল প্র বরাহ »মাবেশে। 

নামসন্কীর্তন করে নাচে প্রেমবশে ॥ 
যে শুনয়ে গোরাগুণ নদীয়াবিহার। 

অবিলম্বে কুষ্ঃপ্রেম উপজে তাহার্। 

দশনে ধরিয়া তৃণ এ লোচনদাস। 

প্রতি বিনতি করে? পুর মোর আশ ॥ 

নবদ্বীপে নিতুই পৃণিমার চান্দ গোরা । 
প্রকাশযে নিজ-প্রেম-অমিয়ার ধারা ॥ 

পিবই চরণামৃত ভকত-চকোর। 

অবাধ করুণ! প্রেমা প্রকাশয়ে গৌর ॥ 

আর এক দিনে কথা শুন অপরূপ । 

নিজঘরে বসি তেজ কোটা-চান্দরূপ ॥ 

সিংহগ্রীব মহাবাহু কমল নয়ন । 

করয়ে প্রকট ঘন গম্ভীর গঙ্জন ॥ 

এ ঘরে কি দেখি চারি পাঁচ-ছয়-মুখ । 

দেখিতে বাঁয়ে মোর আনন্দ কৌতুক ॥ 

শ্রীবাস পণ্ডিত আছয়ে পহ' কাছে। 

শুনিয়। উত্তর দিল যে বিধান আছে ॥ 

তোঁম। দেখিবারে সব দেব আগমন । 
ব্রহ্ধা আদি চাবি পাঁচ এ ছয় বদন ॥ 

প্রেমার সমুদ্র তুমি দেহ প্রেমধন। 

তোমায়ে প্রেম দান মাগে সব ভক্তগণ 1. 
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তবে সেই মহীপ্রতু বসি দিব্যাসনে । শুন শুন ওহে প্রভূ গৌর ভগবান্। 
এক ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ পদ আর জনে ॥ এত দিনে হেল মোৰ প্রসন্ন নয়ান ॥ 
শ্রীবাস পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ। নানা-তীর্থ-পর্ধযটন করিয়াছি আমি। 
চরণে পড়িয়া সভে করয়ে রোদন ॥ অনেক যন্ত্রণ ছুঃখ কিছুই না জানি ॥ 
বর মাগো তোর পদান্থুজ-মধু প্রেম] । মধুপুরী দ্বারাবতী কৈলু' পর্যাটন। 
দেহ ত আমারে প্রভু করুণার সীম] ॥ ছঃখিত হইয়াছি আমি দেহ প্রেমধন। 
তবে বিশ্বস্তর প্রভূ বোলে মেঘ নাদে। এ বোল শুনিয়া প্রভূ করিল উত্তর। 
লেহ ত সভারে দিল প্রেম-পরসাদে ॥ আমার বচন তুমি শুন শুক্লান্বর ॥ 
তৎকাল হইল প্রেম সব দেবতার । সে বনে কতেক আছে শৃগাল কুকুর। 
ভাবময় শরীর হইল চমৎকার ॥ আমাতে কি হৈল তাথে কহিল ঠাকুর ॥ 
হ1 রাধাগোবিন্দ বলি নাচে দেবগণ । হৃদয়ে যাবৎ কৃষ্ণ উদয় না করে। 

দেখিয়! বৈষ্বগণ হরষিত মন ॥ তাবৎ তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে ॥ 
দেবগণ নাচে দেবীগণ করি সঙ্গে । কষ্তপ্রেম বিন ধন্ম কেহ কিছু নহে। 
অশ্র' পুলক স্বেদ প্রেমার তরে ॥ পটিয়া দেখহ ইহা শাস্কে'দব কহে ॥ 
ক্ষণে ভূমে গড়ি যায় চরণে পড়িয়া । তথাহি_ 
ক্ষণে উভবাহু নাচে হরিবোল বলিয়া ॥ “মীন স্ানপরঃ ফণী পবনভুঙ মেষোঁহপি 

পর্ণাশনঃ ক্ষণে স্ব করে গৌর-গৌবিন্দ বলিযা । ইঠনিজিিডিভি কদিন শশ্বদ্াম্যতি চক্রিগোঃ পরিচরন্ কী ূ 

ক্ষণে পদ মস্তকে ধরিয়া দেবগণ । গর্তে তিষ্ঠতি মুধিকোহপি গহনে সিংহে। 
বর মাগে তোর পদে হউ মোর মন ॥ বকো ধ্যানবান্॥ 
“তথাস্ত' বলিয়! প্রতু বলে বারবার । কিং তেষাং ফলমন্তি হস্ত তপস! সম্ভাবসিদ্ধিং 

নগর গ্রিনানিন গাজার! (নৌজানজাজঠ সং 
দেবগণ প্রেম পাই গেলা নিজস্থান। “আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 
দেখিয়! সকলভক্ত আনন্দিত মন ॥ নারাধিতে। যদি হরিস্তপস ততঃ ফিম। 
এতেক বচন বৈল ভকতবৎসল । অন্তর্বহির্বদি হরিপ্তপস! ততঃ কিং 
করুণা প্রকাশ দেখি বোলে শুক্লান্বর | নান্তর্যহি্যদি হরিগ্তপসা ততং কিম ।” ইতি । 
শুরান্থর ব্রহ্মচারী বড়ই পবিত্র । এ বোল শুনিঞা বিপ্র ভূমিতে পড়িল। 
ততীর্থপুত-কলেবর মধুর চরিত্র | কাতর হইয়া কান্দে আরতি বাট়িল। 
প্রড়ু আগে কহে কথা নাহি করে ভগ্ন । অন্থগত-আত্তি প্রভু সহিবারে নারে। 
প্রেম-লৌভে কহে কথা যত মনে লয় ॥ ) করুণ অরুণ ভেল গৌর-কলেবরে ॥ 
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প্রম দিল প্রেম দিল ডাকে উচ্চনাদে। 

শুরাশ্বর বিপ্র পাইল প্রেম-পরমাদে ॥ 

উৎকাল হইল প্রেম কম্প কলেবর। 
পুলকিত ভেল অঙ্গ গলে নয়নের জল ॥ 

চরষিত হৈয়! প্রভূ কষ্ণনাম লয় । 

সকল রজনী ভেল কুষ্ণরূসময় ॥ 

হরিষে করয়ে নাম-গুণ সন্কীর্তন। 

দেখিয়া সকল ভক্ত অতি হষ্টমন ॥ 

পণ্ডিত শ্রীগদাধর সর্ববগুণধাম | 

প্রভু কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম । 

রজনী শুতিয়া ছিলা' প্রভুর সংহতি । 

পরিতোষে বৈল প্রভু দ্খিয়! আর্তি ॥ 

পাইবে ছুলভ প্রেম রজনী-প্রভাতে । 

মনোরথ সিদ্ধি হৈব বৈষ্ণব-প্রসাদে ॥ 

ইহা! বলি অঙ্গমালী দিলা তার গলে । 

প্রভাতে আইল! সভে প্রভু দেখিবারে ॥ 

সভারে কহিল প্রভূ রজনীচরিত | 

কথাছলে প্রেম পাইল উদারপণ্ডিত ॥ 

অতি হৃষ্টমনে নান কলা গঙ্গাজলে । 

প্রেমায় অবশ তনু টলমল করে ॥ 

জগন্নাথদেব পূজা করিল বিধানে । 

পুন পূজা করে নিজ-প্রভূ-বিদ্যমানে ॥ 

স্থগদ্ধি চন্দনে অঙ্গ কর্য়ে লেপন। 

দিব্যমাল। দেই গলে পাখালে চরণ ॥ 

এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্যয1। 

শয়ন আগারে করে শয়নের শয্যা ॥ 

চরণ-নিকটে নিতি করয়ে শয়ন । 

নির্স্তর শ্রন্ধাভক্তি-পবর তার মন ॥ 

প্রভূর সম্মুখে কহে অস্বতবচন । 

শুনি বিশ্বস্তর প্রভূ আনন্দিত মন ॥ 

পেশি | পীশপীনসা পি সপসসসপপিপ পপস স৮ পপ 

তাহার অমিয়া-বোল সিঞ্চিল অন্তর | 

নাচিবারে যায় প্রভূ ধরি তার কর ।॥ 

নরহরি-ভূজে আব তূজ আরোপিয়া । 

শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিয়] ॥ 

গৌরদেহে শ্তামতন্থ দেখে ভক্তগণ। 

গদাধর রাধারূপ হইলা তখন ॥ 

মধুমতি নরহরি হৈলা সেইকালে। 
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে ॥ 

বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেইস্থানে। 
গো-গোপী গোপাল সঙ্গে এচীর নন্দনে ॥ 

পূর্ব্বে সখাস্থীগণ যেরূপে আছিলা। 

রূস-আস্বাদনে প্রভূ সঙ্গে ভক্ত হেল ॥ 

অভিনব কামদেব শ্রীরঘুনন্দন । 

অপ্রারুত মদন বলিয়া যে গণন ॥ 

তার! সব পূর্ব দেহ ধরি প্রভূ-কাছে। 

আবরণ-ক্রমে তারা প্রভূ বেটি নাচে ॥ 

দেখি অন্য-অবতার-সঙ্গী সব কাদে। 

নবদ্ধীপে উদয় করিল ব্রজাদে ॥ 

ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি সঙ্গে । 
ক্ষণে ঠ্যামূলীল। রাধা-রাসরস-বঙ্গে ॥ 

চমৎকার লীলা দেখি সভ ভক্তগণ। 

হরি হরি জয় জয় বোলে ঘনেঘন ॥ 

দিন-অবসানে সেই ধন্য দিগন্তর্। 

আচন্থিতে মেঘারস্ত গগন-মগ্ুল ॥ 

ঘন ঘন গরজয়ে গক্তীর-নিনাদে । 

দেখিয়! ৫বষ্বগণ গণিল প্রমাদে ॥ 

বিস্ন উপসন্ন দেখি সভেই ছুঃখিত। 

কেমনে ঘুচয়ে বিস্ব চিন্তাপর চিত ॥ 

মেঘগণ প্রেম-পরসাদ নিতে আইল ॥ 

গৌর্লীলা দেখি প্রেমে গঙ্জিতে লাগিল ॥ 

পপর 
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তবে মহাপ্রভু সেই মন্দিরা করি করে। 

নাম-গুণ সংকীর্তন করে উচ্চস্বরে ॥ 

দেবলোক রুতার্থ করিব হেন মনে । 

উর্ধমুখে চাহে প্রভূ আকাশের পানে ॥ 

দূরে গেল মেঘগণ প্রকাশ আকাশ । 

হরিষে বৈষ্ণব সভার বাট়িল উল্লাস ॥ 

নির্মল ভেল শশি রঞ্জিত রজনী । 

অনুগত গীত গায় নাচয়ে আপনি ॥ 

মেঘগণ নিজবপ ধরি প্রভু কাছে । 

নাচিয়! বুলয়ে তার! প্রত পাছেপাছে ॥ 

সে প্রেম বিচার নাহি করে গৌর্হরি । 
মেঘে কি বলিব দিল ভ্রিজগত ভরি | 

আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ-সনে। 

সভার আবেশে নাচে শচীর নন্দনে ॥ 

প্রেমার আবেশে নাচে মহানটরাজে। 

পদামুজে মুখর মঞ্জীর ঘন বাঁজে ॥ 

বিপ্ররসীধবীগণ দ্য়জয় দেই মুখে । 

আকাশেতে দেবগণ দেখয়ে কৌতুকে ॥ 
প্রেমায়ে বিহ্বল সব নাচে ভক্তগণ ৷ 

না জানি কি কৈল তপ কতেক জনম ॥ 

তাহার কারণে নাচে ঠাকুরের সনে। 

আমোদ করয়ে তারা প্রেম মহাধনে ॥ 

করুণায় ছাইল প্রভু এ ভূমি আকাশ । 
শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস | 

(অর জসতসাবহ 

ম্যামগড়া কাগ। 

ভাল রঙ্গে নাঁচয়ে শচীর নন্দন ॥ ধর ॥ 
শ্রীনিবাস চাবিভাই আনন্দে মঙ্গল গাই, 

হরিদাস হরিহবি বোল । 

শ্রীশ্রীচৈতশ্ঠমজল 
সপ পপ ০ পপ ৩ পপ ক ক 

স্পা | পপ | কি এপ পরপর 

কিশোর-কিশোরী যেন,গোরাগুণ গঞ্জনশুন, 
হুহুঙ্কার প্রেমার হিল্লোল ॥ 

মুরাবি মুকুন্দ দত্ত, গুণ গায় অবিরত, 
উলসিত পুলকিত গায় । 

প্রেম-মকরন্দ-আশে, পদ-অরবিন্দ পাশে, 
যেন মত্ত ভ্রমর বেড়ায় ॥ 

চৌদিগে জয় বোল, মাঝে মীচে হেমগোৌর, 
আনন্দে বিভোর জনা-জনা। 

যেদিকে সে দিকেচাই, আনন্দিত সবঠাঞ্ি, 
দশদিকে প্রেমার কাদনা ॥ 

কেহো কেহে। ছুহে মেলি, প্রেমানন্দে 

কোলাকুলি, 

কেহো বশগানে হয় ভাট । 

পড়িযা চবণতলে, পণ্ডিতগোসাঞ্জি বোলে, 
পাতাইলে অপবপ হাট ॥ 

সোনার পনশ জন্থ, পুলক গাথল তন, 
অন্গরাগে অরুণ বদন । 

বূসেব আবেশে হাসে, লহুলহু আলসে, 
প্রকাশষে অন্তবের ধন ॥ 

ক্ষণে অলৌকিক বোলে,যেনমদ-মাতোয়ালে 
ক্ষণে বোলে মুঞ্চি ভগবান্। 

ক্ষণে পরণাম করে, ক্ষণে আশীর্বাদ কুরে, 
জনে জনে দেই প্রেমদান ॥ 

প্রেম প্রকাশয়ে প্রভূ, যাহ নাহি শুনি কভু, 
নবদ্ীপে লাগিল তরাস। 

কি নাবী-পুরুষ-সব দেখি গোরা-অন্ুভব, 
প্রেমায় ভূলিল এ লোচন্দাস ॥ 

অমিয়া মখিয়। কে বা, নবনী তুলিল গে» 
তাহাতে গটিল গোরাদেহ 
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জগত ছানিঞা কে বা,রস নিঙ্গাড়িছে গো, 
এক কৈল তুধুই স্নেহ ॥ 

৯০৩ 

রঙ্গের মন্দিরখানি, নানারত্ব দিয়া গো, 

গঢ়াইল বড় অন্বন্ধে ৷ 

লীলাবিনোদকলা, ভাবের বিলাপ গো, অন্থরাগের দধিখানি, প্রেমার সীচন। দিয়, 
কে না গটিলে আখি ছুটি। 

তাহাতে অধিক মু, লহুলহু কথাখাঁনি, 

হাসিয়া বোলয়ে গুটি গুটি ॥ 
অথণ্ড পীযৃষধারা, কে না আউটিল গে। 

সোণার বরণ হৈল চিনি । 

সে চিনি মাবিয়। কে বা, ফেণি ওলাইল গো? 

হেন বাসি গোরা-অঙ্গথানি ॥ 

বিজুরী বাটিয়া কে বা, গাখানি মাজিল গে 

টান্দে মাজিল মুখখানি । 
লাবণ্য বীটিয়া কে বা, চিত্র নিরমাণ কল, 

অপরূপ রূপের বলনি ॥ 

সকল পুণিমার চান্দে, বিকল হইয়] কান্দে, 
করপদ-পছুমের গন্ধে । 

কুড়িটি নখের ছটায়, জগৎ করেছে আলা, 

ঝআথি পাইল জনমের আন্ধে । 
এমন বিনোদ রায়, কোথাও দেখিয়ে নাই, 

' অপরূপ প্রেমার 'বিনোদে । 

পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কান্দিয়া বিকল গো, 

নারী কেমনে প্রাণ বান্ধে ॥ 

সকল রসের রাশি, বিলাস হদয়খানি, 

কে না গটিল রঙ্গ দিয়া। 

ম্দন বাঁটায়! কে ব ব্দন গটিল গে। 
বিনি-ভাবে মো মলু কান্দিয়া ॥ 

ইন্দ্রের ধন্তুক আনি, গোরার কপালে গো, 

কে বা দিল চন্দনের রেখা । 

ও রূপ স্বরূপে যত, কুলের কামিনী গো, 

ছুইহাথ করিতে চাহে পাখা ॥ 

7 শশী শীশাশ্ী্ািিটিি টাটা ািাশীীাাাাা্ীিশীীটাটিটিিিীশীশীশীশিিিীী 

মদন বেদনা ভাবি কানো ॥ 

না চাহে আখির কোণে, সদাই সভার মনে, 
দেখিবারে আখি-পাখী ধায় । 

আখির পিয়াস দেখি, মৃুখের লালস গো, 
আলসল জরজর গায় ॥ 

কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধার উভ-লড়ে, 
গুণ গায় অস্থর পাষণ্ড। 

ভূমিতে লোটাঞ কান্দে, কেহো! স্থির 
নাহি বান্ধে, 

গৌবাগুণ অমিয়া অথণ্ড ॥ 

ধাওরে ধাওবে বলি, প্রেমানন্দেকোলাকুলি, 

কেহো নাচে কেহো-অট্র-হাসে। 

সুশীল! কুলের বহ্, মে বোলে সকল যাউ, 

গোরা-গুণ-রূপের বাতাসে ॥ 

নদীয়ানগর-বধু; হেরি গোরা-মুখবিধুং 

ঝরঝর নয়ন সদাই । 
অনুরাগে বুক ভবে, পুলকিত কলেববে, 

মনমীঝে সদাই ধেয়ায় ॥ 

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা,মনে জাগে বাজি দিবা, 
গোবাগুণে লাগি গেল ধান্ধা | 

অখিল ভুবনপতি, ভূমিতে লোটাঞা কান্দে, 

সদাই সোঙরে বাধা বাধা ॥ 

লখিমী-বিলাস ছাড়ি, প্রেম অভিলাধী গো? 
অনুরাগে রাঙ্গ। ছুটা আ্বাখি। 

বাঁধার ধেয়ানে তনু, বাহির না হয় গো, 

 গোরা-তঙ্ু ইবে তার সাধী ॥ 

দেখরে দেখয়ে লোক, অতিগোরা অপরূপ, 

ভ্রিজগত-নাথ-নাথ হঞ। 



১৩৪ 

অকিঞ্চন্র সঙ্গে, কি জানি কি ধন মালে, 

কিব! সুখে বুলয়ে নাচিয়! ॥ 

জয় রে জয় রে জয়, হেন প্রেমরসালয়, 
ভাঙ্ি বিলাইল গোরারায় । 

নিজীব জীবন পাব, পঙ্গু গিবি ডিঙ্গাইব, 
আনন্দে লোচন গুণ-গায় ॥ 

পার ওনার 

শবড়ারী রাগ । দিশ।। 

হরি রাম নারায়ণ শচীর ছুলাল 
হেম গোরা ॥ ক ॥ 

আর অদ্ভূত কথা অতি অপরূপ । 

নিতুই নৌতুন প্রকাশয়ে শচীক্ত ॥ 
অতি অদ্ভূত কথ! লোকে অবিদ্িত। 

অধমজনের মনে না লয় প্রতীত ॥ 

কেবল নিগুঢ় প্রকাশয়ে ঠাকুরাল। 
নিজজনে কহে শুন মিথ্যা এ সংসার ॥ 

ইহা ঝুলি আপৃন প্রসঙ্গে করে আন । 
পাসরিল সর্বজন লয় হরিনাম ॥ 

নিজ-নাম-সংকীর্তনে মাতল অন্তর | 
ভূমিতে লোটাঞা কান্দে প্রেম পর্বল ॥ 
আচম্বিতে কহে প্রভু দিয়া করতালি । 

নিজজনে প্রকাশ করয়ে গাকুরালি ॥ 
হের দেখ আত্রবীজ আরোপিল আমি । 

আমার অঞ্ঞ্িত তরু হইল আপনি ॥ 
তখন কহিল সর্বধলোক আচন্দিত ॥ 
এখনি ক্ষইল বীজ ভেল অস্কুরিত ॥ 
দেখিতে দেখিতে ভেল তঞ্ক যুপ্জবিত ॥ 
হইল উত্তম শাখা অতি স্থুললিত | 

দেখ্দেখ পর্ধলোক অপরূপ আর । 
মুকুলিত £হন দেখ তর্ণট আমার ॥ 

প্রীশ্রীচৈতন্তমঙ্গল 
০১৯৪০ 

তখনি হইল ফল পাকিল সকালে । 
অঙ্গুলি লোলাঞ প্রভু দেখায় সভারে ॥ 

পাঁড়িয়া আনিল ফল দেখে সর্বলোকে। 

নিবেদন কৈল আসি ঈশ্বর সম্মুখে ॥ 
তিলেকে তখনি লোক না দেখিয়ে কিছু । 
ফলমাত্র আছে বৃক্ষ মিথ্যা সব পাছু ॥ 

এছে মায়া ঈশ্বরের কহে সর্ধলোকে । 
এত জানি ন। করিহ এসংসার-শোকে ॥ 

মৌর মায়াবলে স্থষি সকল সংসার । 

না বুঝি সকল লোক বোলে আপনার ॥ 
মোর মায়া দড়ি কে ব৷ ছিড়িবারে পারে । 
সবে এক পথ আছে মায়া জিনিবারে ॥ 

যত যত দেহ-ধন্ম-কন্শ করে লোকে । 

সর্বকন্ম মরোপন যদি করে মোকে ॥ 

যদি দ্রেহ-সমর্পণ কষ্ণপদে হয়ে । 

কম্মাকশ্ম-শুভাশুভ বিস্ব নাহি হয়ে ॥ 

এ ভক্তি পরম তত্ব সমর্পণ গণি। 

কৃষ্েে সমর্পিলে ভেদ না রহে আপনি ॥ 

সব সমপিলে রুষ্ণ পাই সর্বথায়ে । 
সকল পুরাণে গীতা-ভাগবতে গায়ে ॥ 

নহে ব। সকল কম্ম হয় অসার্থক। 

কৃষ্ণ সমর্পিলে হয় সংসার সার্থক ॥ 

হেন অপরূপ গোরাাদের প্রকাশ । 

শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদীস ॥ 

আহীর রাগ। 

অকি হোরে গৌর জয় জয় ॥ ঞ্র॥ 
হেনই সময়ে বৈদ্য মুকুন্দ দেখিয়। | 

কহিল সে মহাপ্রভু হাসিয়া হালিমা ॥ 



মধ্যখণ্ড 

তুমি নাকি ব্রহ্ধ বিষ্া মান ইহা! শুনি। 
ভাল ত মুকুন্দদত্ত তোমাকে বাখানি ॥ 

ইহা বলি এই প্লোক পিল ঠাকুর । 
শুনিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর ॥ 

তথাহি-_ 
“রমস্তে যৌগিনোহনস্তে সত্যানন্দে চিদীজ্বনি । 

ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে 1” 

ইতি। 

তবে পুন ভগবান্ সেই গৌরহরি । 
বৈছ্যেরে কহিল কিছু অনুগ্রহ করি । 

চতুভূজ ধ্যান তুমি বড় করি মান । 

দ্বিভূজ-ধেয়ানে তোর হৈল অল্প জ্ঞান ॥ 

সকল সম্পদ চাহ আপনার হিত। 

দ্বিভুজ-শরীরে তবে মজাইহ চিত ॥ 

কুষ্জের প্রকাশ নারায়ণ শাস্ত্রে কহে। 

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণ হেনবাক্য নহে ॥ 

এছন করুণা-বাণী কহে বিশ্বস্তর | 

শুনিঞ সদয় বাণী প্রণতকন্ধর ॥ 

স্থরুনদী জলে আন করিল যে নাম । 
ধবষ্ণবের পদধূলি প্রসাদপ্রধান | 

তোর পাদপন্ম মোর শিরে রহু ছত্র। 

দন্ত অভিষেক কর্ এই চাহি মাত্র ॥ 

আমি কি জানিয়ে প্রভূ নিজ ভাল মন্দ । 

নিরস্তর অন্তরে-বাহিরে মদ-গন্ধ ॥ 

নিজগুণে করুণ। করিবে প্রভূ যারে । 

নিজদাস্তে প্রসাদ করহ প্রভূ মোরে ॥ 

তুমি সর্ষেশ্বরেশ্বর বিগ্রহ আনন্দ । 

সেই নন্দন্থৃত তুমি অবতার-কন্দ 
এ বোল শুনিঞা প্রভুর অন্তর সম্তোষে। 

পদ-অবরবিন্দ তার মস্তকে পরশে ॥ 

৪৪ 

সর্বাঙ্গে পুলক ভেল সজল লোচন। 
গদগদ-ভাষ বৈদ্য প্রেমার লক্ষণ ॥ 

গদগদশ্যরে স্তব করিল বিস্তর ৷ 

জয় মহামহেশখ্বর কারণের পর ॥ 

তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বস্তর হবি । 
কহিতে লাগিল! কিছু দেখিয়া মুরারি ॥ 
শুন শুন ওহে বৈগ্য আমার বচন । 

এড় গীতা-অধ্যাত্ম-চরচা তোর মন ॥ 

জীবার বাসন! যদি থাকয়ে তোমার । 

কুষ্ণ-প্রেমানন্দে যদি ইচ্ছা থাকে আর | 
অধ্যাত্স-চরচা তবে কর পরিত্যাগ । 

গুণসক্কীর্তন কর কুষেে অনুরাগ ॥ 

নটববশেখর হ্থন্দর শ্যাম্তন্থ। 

ইন্দ্রলীলমণিকান্তি করে বর-বেণু ॥ 
পীতান্বরধর বর বনমালা গলে । 

সে প্রভুকে নাহি ভজ গোপীগণ-মেলে ॥ 

শুনিঞ। মুরারিগুপ্ত প্রভৃ-আজ্ঞাবাণী । 
কাতর হইয়া কহে পড়িয়া ধরণী ॥ 

প্রভূর চরণে করে বিনয় বিস্তর । 

লজ্বিবারে নারি প্রভু সংসার ছুস্তর ॥ 

ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লখিমী অনন্ত । 

জিনিতে না পারে মায়া বড়ই ছুরস্ত ॥ 
আমি মহাধম কিবা শকতি আমার । 

সংসার জিনিঞ। পদে ভকতি তোমার ॥ 

দুঃখিত দেখিয়া যদি কূপ! কর মোরে। 

করুণাবিগ্রহ প্রভু ভজহ' তোমারে ॥ 

এতকাল গুপতে আছিল প্রেমধন । 

প্রকট করিল! প্রভূ করুণা-কারণ ॥ 
তোমার পদারবিন্দ-মকরন্দ প্রেম । 

পিবত আমার মন মধুকর যেন ॥ 



১০৬ প্রীপ্রীচৈতন্যমঙ্গল 

এই বর দেহ মোরে করুণাসাগব। 
স্বণা ন! করিহ মোরে মো অতি পামর ॥ 
এছন কাতরবাণী শুনিয়া ঠাকুর । 

করুণ বাটিল হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ 

হাসিয়া কহয়ে প্রভু শুনহ মুবারি। 
অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তোমাবি ॥ 

তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুব। 
অতি মহাশুদ্ধমৃতি ভক্ত স্থচতুর ॥ 
রুষঞ্ণসেবা করে নিতি লঞা ভ্রাতৃগণ । 

স্বভাবে ভজে বিশ্বস্তরের চরণ ॥ 

নাম-গুণ-সংকীর্তন করে নিতি-নিতি। 

অনুজ রামের সনে ক্রয়ে পিরিতি ॥ 

জ্যেষ্ঠসেবা-পবায়ণ শ্রীরামপ্ডিত। 

দুইজন মিলি গায় রুষ্ণগুণগীত ॥ 

শ্রীবাস-প্রীরাম প্রভুর প্রিষ দুইজন । 

তার সনে ক্রীডা করে আনন্দিত মন্ ॥ 

তার ঘবে নাচে প্রভু তা সভার সনে । 
কপিল ঠাকুব ষেন বেটি খধিগণে । 
হেনমতে কৌতুকে আনন্দে দিন যাষ। 
শতশত শিষ্গণ আনন্দে পঢায় ॥ 

শিষ্কে শিষ্কে মিলি তাবা করে অন্রমান্ ! 

আছিল তাহাতে এক বডই অজ্ঞান | 

শ্রারুষ্ বলিয়ে যারে সেহ মায়া এক । 

অরোধ ত্রাঙ্মণপুত্র ইহা বসিলেক ॥ 
গুনিঞ০ ঠাকুর দুই-কর দিল কাণে। 

তখনি চলিলা প্রভু স্ুরনদী শানে ॥ 

স-বসনে শিশ্ববর্গসিনে পঙ্গাঙসাৰ | 
সপুলক ঘনঘন লয় হরিনাম ॥ 
পাপিষ্ঠ অধম ছার পাষগু-চরিত্র । 

দুর্বঘচনে কর্ণ মোর ৫কল অপবিজ্র 

ইহা! বলি ঘনঘন লয় হবিনাম । 
কহযে লোচন গোরা সর্ধবগুণধাম ॥ 

করুণা রাগ। 

আব অপবপ কথা কহিব এখন । 

সাবধানে শুন সভে হইয়া এক মন ॥ 
গোবাগুণ কহিতে পুলক বান্ধে গা । 

অখণ্ড পীযূষ গোবা-গুণেব পবভা ॥ 
শ্রীনিবাস-আদি যত শিহ্যবর্গ সঙ্গে । 

অদ্বৈত-আচাধ্য দেখিবাবে হৈল বঙ্গে | 
কেহো গীত গায় কেহে। লয় হরিনাম । 

হরিহবি-বোল বোলে নাহিক উপাম ॥ 

আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ গাষ । 

আপন! না জানে গোব। গুণেব প্রভাষ ॥ 
আপাদ-ম্ন্তক পুলক ছুই আখি । 
টলমল করে তারা গোবা-মুখ দেখি ॥ 

মাল সাট মারে কেহ হুহুঙ্কাব নাদে । 

ভূমিতে লোটাঞা সব পারিষদ কান্দে ॥ 
এই মনে আনন্দে সানন্দে যায পথে । 

অদ্বৈত-আচাধ্য গোসাঞ্রি দেখিবাব চিতে 
অদ্বৈত-আগ্গধ্য-গোসাঞ্ডি উঠিল দেখিয়া । 

দগুপরণামকবে ভূমিতে পভিয়! ॥ 

সম্রমে আচাধ্যগোসাঞ্জি পডিলা চরণে । 

বিশ্বস্তর স্তৃতি করে কাতর বচনে ॥ 

আমা হেন কোটী অদ্বৈতের শিরোমণি | 
প্রণতি করিয়া! বোলে লোটাঞা ধরণী ॥ 

অন্যোন্যে দোহে দৌোহ! আলিঙ্গন করে। 

প্নোহারে সিঞ্চিল দৌহে নয়নের জলে ॥ 

আসনে বসিয়া প্রভূ কহে নিজ কথা। 

মনোহর পাপহর প্রেমভক্তি দাতা ॥ 



টি 

শুনিয়া আচাধ্য গোসাঞ্ডি বলিল বচন । 
পাষণীকে গালি দিতে রাঙা ছু-লোচন ॥ 

পাষণ্ড কহয়ে কলিযুগে ভক্তি নাই । 
সাক্ষাতে দেখুক ইবে চৈতন্ত গোসাঞ্রি ॥ 
এ বোল শুনিঞা প্রভুর প্রফুল্ল অধর । 

কহিতে লাগিল] কিছু গম্ভীর উত্তর ॥ 
ভন্তি নাহি কলিুগে আর আছে কি? 

ভক্তিমাত্র আছে তেঞ্ সংসারেতে জী ॥ 

কলিযুগে ভক্তি নাহি বলে যেই জন। 

নিরর্থক তার জন্ম শুন সর্বজন ॥ 

কলিযুগে কুষ্ণভক্তি পরসন্ন মায় । 

কলিযুগ হেন কোন যুগে নাহি দয়া । 
হেনই সময়ে সে পণ্ডিত শ্রীনিবাস । 

কহিতে লাগিলা কিছু অন্তবে তরাস ॥ 
সম্মুখে দেখহ প্রভূ পাষণ্তী ত্রাহ্মণ। 

কুষ্ণকমহোৎসবে বাধা দিবেক এখন ॥ 

এই মহাপাষণ্ড সে বড় ছুরাচার। 

বিছ্যা-অভিমানে করে বড় অহঙ্কার ॥ 

তঁবে মহাপ্রভূ কর্থা কহিল তাহাবে। 
এখণ না আসিব এই ছুষ্ট দুরাচারে ॥ 
না আইল ব্রাক্ষণ সে মায়া-বিমোহিত | 

ক্রীড়। করে মহাঁপ্রভূ হরষিত চিত ॥ 

শ্রীনিবাস-ভূজে এক ভূজ আরোপিয়া 

গদাধর করে ধরি বাম কর দিয়া ॥ 
নর্হরি-অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া । 

শ্রীরঘুনন্দমমুখ কান্দয়ে হেরিয়! ॥ 
শ্রীরামপপ্ডিত-অঙ্গে দিয়া পদান্ুজ। 
ক্রীড়া করে মহাপ্রভু আচাধ্য-সম্মুখ ॥ 
চৌদিগে বৈষ্ণব করে গুণসংকীর্তন। 
মধ্যে মধ্যে নাচে প্রত শচীর নন্দন ॥ 

মধ্যখণ্ড ১০৭ 

যেন রাসমহোৎসবে বেড়ি গোপীগণ। 
কীর্তনের মাঝে এইম্ত স্থশোভন | 

এইমনে কথোক্ষণে নৃত্য-অবসানে | 

হরধিত অদ্বৈত-আচাধ্য সীতা-সনে ॥ 

। তবে তার ঘরে প্রভূ ভোজন করিল । 

স্থগন্ধি চন্দন মালা অঙ্গে পরাইল ॥ 
| অদ্বৈত-আচাধ্্য ধন্য আপনা মানিল। 

আমারে প্রভুর দয়া এবে সে জানিল ॥ 

অদ্বৈতের গণ কান্দে চরণে পড়িয়া । 

| বিশ্বস্তর কোলে করে সভারে ধরিয়া ॥ 
৷ নিজনামগ্তণে প্রভূ নাচিয়! গাইয়া । 
ঘরেরে আইল! প্রভু নিজজন লঞ্া ॥ 

আর দিন মহাপ্রভু বসি নিজ ঘরে । 

৷ অধ্যাত্মুতত্বের কথা কহয়ে সভারে ॥ 

| একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী স্থষ্টিরূপ স্থিতি 

৷ আপনে সে এক আত্ম-রূপে আছে ক্ষিতি ॥ 

ইহা বলি হস্ত মেলি পুন করে মুষ্টি। 

 দেখাষ সভারে এইমত মোর স্যষ্টি ॥ 

' পুন কহে তত্ব সত্তামাত্র স্বরূপিণ | 

৷ ভাবের আবেশে তাথে শুন সর্বজন | 
তথাপি সদ্রেপে সেই করিয়ে যতন । 

এক জ্ঞান বিনে মুক্ত না হয় কখন ॥ 

বিশেষ সংসার অন্ধ জানিতে না পারে। 

মুক্তবন্ধ হয় যদি এক জ্ঞান করে ॥ 

| মুক্তি বিগ কৃষ্ণ জ্ঞান নাহি হয় কভু । 

। এতেক বলিয়ে শুন জ্ঞানগম্য প্রভু ॥ 
হের দেখ মোর করে এ পাঁচ অঙ্থুলি। 

মধুএ মিশ্রিত এক দ্বণী করি চাবি ॥ 

দুর্গন্ধ লাগিয়া তাহা না করে যতন । 

একাক্ষুলি মধু জিহ্বা লিহে যে বসন ॥ 

র 
র 
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ৃ 



১০৮ শ্রীশ্রীচৈতহ্যমর্জল 

এক অব্যয় সেই ভগবান মাত্র । 
ইহা বহি মুক্ত হইবারে নাহি পাত্র ॥ 
এইম্নে জ্ঞান যোগ কহে নানা বিধি । 
ক্ষণেকে রহিলা নিশবদে গুণনিধি ॥ 

জ্ঞানগম্য কৃষ্ণ প্রভূ কহিলা সভারে। 

কষ্ণ-পাদাশ্ুজ ধ্যান কর সর্বসারে ॥ 
কষ্ণপাদান্থুজ-ধ্যান করয়ে তখন । 

হরিহরি বলি পাদাহ্থজ-স্মগর্ণ | 
রাধা সঙ্গে চিদানন্দ শ্যাম তিরিভঙ্গী | 

মদনমোহন নটবর বহুরঙ্গী ॥ 

বৃন্দাবন-মাঝে নব-রতন-মন্দিবে । 

বল্পভস্বন্দরী সব বেটি মনোহরে ॥ 

কোকিল মযুর সারী শুক অলিকুলে। 
প্রফুল্লিত বৃন্দাবন শোভে নান! ফুলে ॥ 
চিন্তামণি -ভূমি কল্পতরুগণ ঘত। 
কামধেন্থুগণ যে স্থুরভিগণ যুথ ॥ 

যমুক্জা-বেষ্টিত মনোহর অতি শৌভা। | 
সে রসলাবণ্য দেখি লক্ষ্মী মনৌলোভা৷ ॥ 

উঠিল প্রেমার ধার! বহে দু-নয়ানে | 

পুলকিত কলেবর অরুণ বদনে ॥ 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে নাচে গায়। 

কহিল বচন প্রভূ গদ্গদভাষায় ॥ 

এঁছন আমার যেই যেই ভরক্তগণ। 
নিজগুণে পবিত্র করয়ে ব্রিতুবন ॥ 
ইহাবলি হ্ৃষ্ট হঞ্া নিজভক্তজনে । 
নাচাকে সভ্ঞরে প্রভূ নাচয়ে আপনে ॥ 

এইমনে/ন্থথে প্রভু বসে নবদ্বীপে । 
নিজনক্গণ সনে গঙ্গার সমীপে ॥ 
অদ্বৈত-আচার্যগোসাঞ্রি তারপর দিনে । 
নবদ্বীপে আইল! বিশ্বস্তর দরশনে ॥ 

আপিল পালিশ প্পিল্ল (শপ + পপ কপাল 

গিয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীনিবাস ঘরে । 
আগমন চাহি আচাধ্য-স্সান পুজা! করে ॥ 
শ্রীনিবাসঘরে প্রভূ আনন্দিত মনে । 
দণ্ড আগে পুষ্প দিয়া কহিল বচনে ॥ 

গদাপুজ। কৈল এই ছুষ্ট নাশিবারে। 
আমার ভকত হিংসা যেইজন করে ॥ 

ইহাতে নাশিব আমি সেই সব জন । 
সভা-বিদ্যমানে প্রভু কহিল বচন ॥ 

মোর ভক্তছেষী এক আছে হ্ষ্টজন ৷ 

কুষ্ঠব্যধি হৈবে সেই অনেক জনম ॥ 

পৈশাচ-নরকে বাস করাইব আমি । 

বিডভুজ শৃ্কর সেই হইবে আপনি ॥ 
তাহার শিষ্ের আমি করাইব দণ্ড । 

আমার গদায় সব নাশিব পাষণ্ড ॥ 

বনেরে যাইব বলি ছিল মোর মন। 

এথাই আমার সেই হৈল মহাঁবন ॥ 
ব্যাস্্ সদৃশ কেহ! কেহো বা পাষাণ । 
বৃক্ষের সদৃশ কেহে। তৃণের সমান ॥ 

পশুর সদৃশ করি মানি কোনজন। 

এতেক বলিয়ে মোরে এই মহাবন ॥ 
অদ্বৈত-আচাধ্য এথা না আইল শুনি । 
এথধী না আইল তথা যাইব আপনি ॥. 

হেনই সময়ে আচার্য আইলা আচম্বিত। 
প্রভুর সম্মুখে গিয়া হেলা উপনীত ॥ 
পাদাম্বুজ সন্নিকটে উপসন্ন হৈয়া। 
দগ্ডুপরণাম কবে ভূমেতে পড়িয়া ॥ 

তার কর ধরি প্রত্তু বোলয়ে বচন । 

এথখ! আগমন মোর তোহার কারণ । 

মোর পার্নপদ্ম নিজমস্তক ধরিয়! । 
তুলসী-মঞ্জরী দিয়া পুজিলি কান্দিয়। ॥ 



ভাগবতচিত্ত তুমি হস্কারে আনিলা । 
তোমার পিরিতি লাগি মোরে সভে পাইলা ॥ 

ইহা বলি মহাপ্রভু খট্রায় বসিল1। 
নাচিবার তবে আচাধ্যেরে আজ্ঞা দিল। ॥ 

তবে সেই অদ্বৈত-আঁচাধ্য দ্বিজবর । 
দশঅবতার গীতে নাচিলা বিস্তর ॥ 
শ্রীবাসপপ্তিত-আ'দি যত ভক্তগণ । 

আনন্দে বিহ্বল করে গুণ-সংকীর্তন ॥ 

ত৷ দেখিয়া মহাপ্রভু গৌর ভগবান্। 
হৃষ্ট হৈএ] বৈল তারে প্রসন্নবয়ান ॥ 

এসব বালক তোর প্রেমমাগে মোরে । 

দিল প্রেমভক্তিদান কহিল তোমারে ॥ 

প্রভুর এবোল শুনি হষ্ট আচাধ্য । 
অন্তরে জানিল সিদ্ধ হেল সর্ব কাধ্য ॥ 

আচাধ্য কহয়ে প্রভু শুনহ বচন। 

এই সব জন তোর পদপরায়ণ ॥ 

ভকতবৎসল প্রভূ করুণাসাগর। 

প্রেমধন দিয়া সব ভক্ত রক্ষা কব ॥ 

তবে সেই সবজন প্রভূপাশে গিয়া । 

বসিল! আসন করি প্রতকে বেটিয়া ॥ 
সচক্দ্রিকা রজনী শোভিত দিগন্তর । 

আর্য দেখিয়া পুন কহিল উত্তর ॥ 
কমলাক্ষ তুমি মোর পরম ভক্ত। 

তোমার কারণে আমি হৈলাম বেকত ॥ 

মোর নৃত্য-গীতে এবে হইবে তুমি স্থখী। 

সবজন ভক্তিপর হউ ইহা দেখি ॥ 
এ বোল শুনিঞ সেই শ্রীবাসপণ্ডিত । 

কহয়ে-প্রভুর আগে সব সমুচিত ॥ 
এক নিবেদন প্রভু শুন মোর বোল । 
কহিতে ডরাঙ পুন চিত্ত উত্তরোল ॥ 

মধ্যখণ্ড ১০৯ 
ক পাপ স্পা পা সপ পপ 

একটা সন্দেহ পুছে] হৃদয়ের কার্য্য ৷ 
তোমার কি ভক্ত এই অদ্বৈত-আঁচার্্য ॥ 
ইহা শুনি ক্রোধমুখে গৌর ভগবান্। 
ভঙ্সিতে লাগিল! ক্রোধে অরুণনয়ান ॥ 

উদ্ধব অক্রুর মোর প্রিয় ছুইজন | 
আচাধ্য বাসহ তুমি তা সভাকে ন্যুন ॥ 

ভারতব্রষে নহে আচাধ্য সমান । 

আমাব ভকত আছে হেন কোন্জ্ন ॥ 

এতেক বলিয়ে তুমি অজ্ঞান ব্রাদ্ষণ। 
আচাধ্যসমান মোর ভক্ত নাহি আন ॥ 

বৈষ্বের রাজা সেই মোর আত্মা বলি। 

জগতের কর্তা তারিবারে আইলা কলি ॥ 

শাস্ত্রে মহাবিষ্ণ বলি করে নিরূপন। 

সেজন অদ্বৈত ভক্ত-অবতার জান ॥ 
এবোল শুনিঞ্া বিপ্র অন্তরে তরাস। 

নিশবদে রহে বিপ্র মুখে নাহি ভাষ ॥ 
তবে সেই গৌরহবি বোলে পুনর্ববার। 
অধ্যাত্ম-চরচা তোবা না করিস আর ॥ 

যদি বা অধ্যত্মবাঁদে দেখি শুনি তোম1। 

তবে পুন তোসভাবে নাহি দিব প্রেম ॥ 
জ্ঞীন্কম্ম উপেখিলে কৃষ্ণপর হয় । 

ইহা জানি জ্ঞানকন্ম না কর আশ্রয় ॥ 

এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাসপপ্তিত। 

এই বর দেহ তাহা পাসরুক চিত ॥ 

মুরারি কহয়ে আমি অধ্যাত্ম ন৷ জানি । 

প্রভূ কহে কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি ॥ 
এ বোল শুনিঞ্া সভে আনন্দিত মন। 

অন্তরে করিল আজ্ঞা করিব পালন ॥ 

হরিহরি-পাদাম্বজ মধুমত্ত তার! । 

আনন্দে নাচয়ে তারা দেব্তার পারা ॥ 
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হেন অদভূত কথা নপীয়াবিহার । 

কহিল লোচন গোরা-প্রেমের প্রচার ॥ 
ভিপরারাররাররারারর 

সিদ্ধুড়া বাগ। 

অরুণ কমল আখি, তার! যেন ভূঙ্গপাখী, 

ডুবুড়ুবু করুণী-মবন্দে। 

বদন পুণিমার চান্দে, ছঠায় পরাণ কান্দে, 
তাহে কত শ্রেমার আরস্তে ॥ 

আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমার ভরে, 
শচীর ছুলালচান্দ নাচে । 

জয় জয় মঙ্গল পড়ে, দেখিয়া চমক লাগে, 

মদনমোহন নটবরাজে ॥ ক্র ॥ 

পুলক ভরিল গায়, ঘশম্ম বিন্দু বিন্দু তায়, 
লৌমচনক্রে সোনার কদন্ব। 

প্রেমার আরস্তে তন, জিনি প্রভাতের ভানু, 

আধবাণী রাখে কন্ধুকণ্ঠে ॥ 

ভ্রীপার্দপদুম গন্ধে, বেটি দশ নখচান্দে, 
উপরে কনকবন্ক রাজে। 

যখন ভাতিয়া চলে, বিজুর ঝল মল.একরে, 
চমকিত অমব্-সর্মাজে ॥ 

সগ্তদ্বীপ মহীমীঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে, 

তাহে নব প্রেমার প্রকাশ । 

তাহে নব গৌরহরি, হরিগুণ কীর্তন করি, 

আনন্দিত এ ভূমি আকাশ ॥ 

সিংহের শাবক হেন, গভীর গঞ্জন ঘন, 

হুঙ্কার হিল্লোল প্রেমাসিন্ধু । 

হবিবোল হবিবোলে, জগত পড়িল ভোলে, 
দুকুল খাইল কুলবধূ ॥ 

অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন, 

তাছে লীলাবসের বিলাস । 

প্রীশ্রীচৈতহ্ামল 

কোটি কুস্মধন্। জিনিঞা বিনোদ তন্ন, 
তাহে করে প্রেমার প্রকাশ ॥ 

লাখলাখ পুণিমার চান্দে, জিনিয়া বিনৌদ 

ছাঁন্দে, 

তাহে চারু চন্গনচন্ড্রিম!। 
নয়ান অঞ্চল জলে, ঝরঝর অমিয়া ঝরে, 

জনম মুগধে পায় প্রেম! ॥ 

মাতিল কুগ্ুর গতি, ভাবে গরগর অতি, 

ক্ষণে হাসে চমকিয়া চায় । 

কামিনীমোহন বেশ, হেরিতে ভুলিল দেশ, 

মদন বেদন হেরি পায় ॥ 

কি দিব উপমা তার, করুণাবিগ্রহ সার, 

হেন রূপে মোব গোরাবাষ। 

প্রেমায় নদীয়ালোকে,নাহি দিবানিশি তাকে, 

আনন্দে লোচন গুণগায় ॥ 

যথাবাগ | 

মোবপ্রাণ আবে গোরাচাদ নারে হয় ॥ঞু॥ 

তবে মহাপ্রভু সেই বসি সিংহাসনে । 

চৌদিকে বসিয়া আছে নিজভক্তজনে ॥ 
শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহে এক উক্তি। 

তোমার নামের তুমি কি জান বুৎপত্তি'॥ 

শ্রী'বঞ্কু ভকতির তুমি কেবল আবাস। 

এতেকে বলিয়ে তোর নাম সে “ভ্রীবাস” ॥ 

তবেত কহিল প্রভু দেখি গোপীনাথ । 

আমার ভকত তুমি বুল য়োর সাথ ॥ 

মুরারি দেখিয়া! প্রত বোলে পুনর্ববার ! 

পড়হু আপন ক্সোক শুনিব তোমার ॥ 

এবোল শুনিএ সেই মুরারি চতুর । 
পঢ়য়ে কবিত্ব নিজ শুনয়ে ঠাকুর | 
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তথাহি মুরারি গুপ্ত কৃত শ্রীচৈতগ্ঘচরিতে, 
দ্বিতীন্ন প্রক্রমে সপ্তমসর্গেঁ 

“াজৎকিরীটউমণিদীধিতিদী পিতা ংশ- 

মুছ্দ্বৃহণ্পতিকবিপ্রতিমে বহস্তম্। 
ঘ্বে কুগলেহস্করহিতেন্টুমানবস্তৃ,ং 
রামং জগজয়গ্রকং সততং ভজামি ॥ 

উদ্যদ্বিভীকরমরীচিবিবোধিতাঁজ- 
নেত্রং সুবিন্বদশনচ্ছদচ [রুনা ন্ম্ । 
শুজীংশুরশ্িপরিনিজিতচারুহাসং 
রামং জগজয়গুরং সততং ভজামি ॥” 

ইমতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি । 

রারি-মস্তকে পদ দিল! ছুই খানি ॥ 

[াম্দাস বলি নাম লিখিলা কপালে । 

বার পরসাদে তুমি “রাম্দাস” হৈলে ॥ 

ঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীষ। 
ঞ্ি তোব রঘুনাথ জানিহ নিশ্চয | 

'হ] বলি বাম রূপ দেখাইল তাবে। 

নানকী সহিত সাঙ্গোপাঙ্গে। সব মেলে ॥ 

্ব করে মুরাবি পড়িয়। পদতলে | 

দয় জয় রঘুবীর শচীর কোরে | 

ীববাৰ উঠে পডে লোটাঞ1 ধরণী | 

বহুবিধ স্তব করে অনুনয়বাণী ॥ 

ঘুরবারিকে কূপা করি বলিল! বচন । 

মামার ভকতি বিশ্ নাহি জীন আন ॥ 

বদি তোর ইষ্ট আমি হই রথুনাথ। 

ভথাপিহ বস আস্বাদিহ বাধানাথ ॥ 

সন্কীর্ভনধর্দে রাধারুষ্ণ গাও যাইয়া। 

করিহ আমাতে ভক্তি শুন মন দিয়! ॥ 

ইহা বলি শ্লোক এক পট়িলেক নিজ । 

মোর ক্লোক শুন অহে শ্রানিবাস ছিজ ॥ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে-_ 

“ন্ সীধয়তি মাং যোগে। ন সীংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। 

ন শ্বধ্যায়ত্তপত্ত্যাগে। যধ। ভক্তিরমমৌজ্জিতা1” 

৯৯৯ 

পিয়া কহিল শুন শুন সর্বজন । 

তোমবা কবিহ এই মত আচরণ ॥ 
শ্রীনিবাসপপ্ডিতের কথা অনুসরি। 
করিহ আমাতে ভক্তি স্থখ পাবে বড়ি ॥ 

শ্রীবামপণ্ডিত শুন আমার বচন । 

[ তোমার জোষ্টের মত কর আচরণ ॥ 
। এতেক জানিঞা কর শ্রীবাসের সেবা! । 

৷ ইহ হৈতে পাবে তুমি মোর পদ-প্রভা ॥ 
এতেক কহিল প্রভু ভকতবৎনল | 

 করুণায়ে অরুণ আখি করে ছলছল ॥ 
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত চতুর । 
নিবেদন কৈল ছুদ্ধ ভূগ্গয়ে ঠাকুর ॥ 

গন্ধ চন্দন মাল্য স্থবাসিত পুষ্প । 

র ধপ দীপ নিবেদন কবিল সম্মুখ ॥ 

গ্রহণ কবিল প্রভু আনন্দিত মনে । 

| অবশেষে দিল যত যত ভক্তজনে ॥ 

এইমতে কৌতুকে সকল নিশি গেল। 
৷ প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ঘবেরে চলিল ॥ 
ৰ স্নানপূজ। সভাই কবিলা নিজঘবে। 
৷ পুনরপি গেল। পাদান্থবজ দেখিবারে ॥ 

| হাসিয়া কহিল প্রভূ শুন অদভূত । 

। আইলা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবধৃত ॥ 
। তাহাৰ মহিমা তত্ব কে কহিতে জানে । 
৷ বড় পুণ্য ভাগ্যে আজি দেখিব নয়ানে | 
হের বাম নাবায়ণ মুরারি মুকুন্দ | 

সত্বরে জানহ কোথা আছে নিত্যানন্দ ॥ 
হেন বূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল। 
র সত্বরে চলিল! গ্রাম দক্ষিণে চাহিল ॥ 
বিচা করিয়া লাগ না পাইল তার । 
পাঁদান্ুজ সন্নিকটে আইলা পুনর্ববাৰ | 
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করজোড় করি কহে ঠাকুবের আগে । 
বিচার করিয়া তার না পাইল লাগে ॥ 
পুনরপি কহে প্রভু শুন সর্বজন | 

বিচারী করহ সভে আপন আশ্রম ॥ 

প্রভুর আজ্ঞায় সভে চলিল। সত্বর। 

একে একে গেলা সভে আপনার ঘর ॥ 

সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র হইয়! । 
প্রভূবিগ্যমানে সভে মিলিলা। আসিয়া ॥ 

পথে যাইতে 'মুরারি” বলিয়া ডাকে পু । 

না! দেখিলে অবধৃত বলি হাসে লহ ॥ 

নন্দন আচাধ্য ঘরে আছে মহাশয় । 

আমিহ যাইব তথা কহিল নিশ্চয় ॥ 
এ বোল শুনিয়া সভে হরধষিত হঞা। 

চলিল। ঠাকুর সঙ্গে জযজয় দিয় ॥ 
পথে যাইতে ঘনঘন হরিহরি বোলে । 

গগ্ুপুলকিত ক গদগদরোলে ॥ 
নয়নে গলয়ে নীর সাচ্ত পাঁচ ধারা। 

চলিতে না পারে প্রেমে সোণার কিশোরা ॥ 

ক্ষণে সিংহপবাক্রমে পদ চারি যায় । 

মত্ত করিবর যেন উলটিয়! চায় ॥ 
নব জলধরে যেন গম্ভীর নিনাদ। 

ঘন্ধন হুহুক্কার আনন্দ উন্মাদ ॥ 

এই মনে আনন্দে সানন্দে চলি যায়। 

দেখিল ত অবধৃত নিত্যানন্দরায় ॥ 
আরক্ত গৌরাঙ্গ কাস্তি পরম স্ন্দর | 
ঝলমল অলক্কাবে অঙ্গ মনোহব ॥ 

কটিতে পীতবাস বিরুজিত্ভ শোভা! । 

শিরে লটপটি পাগ চম্পকের গাভা৷ ॥ 

চলিতে নূপুর পদে ঝনঝনি শুনি । 
কুরজনয়নী চিত্ত তরল সন্ধানী ॥ 

হাসিতে বিজুবী ষেন খসিয়া পড়িছে। 

কামিনী আপন লাজ তাহাতেই দিছে ॥ 
মেঘ জিনি গঞ্জন গক্ভীরশব্দ শুনি । 

কলি-মত্তহার্থীর দমন সিংহমণি ॥ 
মাতল কুগ্ুর যেন গমন সুন্দর | 

প্রসন্নবদনে প্রেমধারা নিরস্তর ॥ 

পুলকে আকুল অঙ্গ প্রেমে ডগমগি। 
কম্পন্বেদ আদি ভাব রস অনুরাগী ॥ 

কলিদর্পদমন কন্কদণ্ড করে। 

রাতা-উপতল করতল মনোহরে ॥ 

অঙ্গদ কঙ্কণ হার কেযুর কি্কিণী। 

গগ্যুগে কুগডল যেমন দ্িনমণি ॥ 

পড়িয়া পড়িয়া উঠে বোলয়ে সাস্ভাল। 

সভাকে পুছষে কাহা কানাঞা গোষাল ॥ 
অলৌকিক বাল্যভাবে ক্ষণে কান্দে হাসে । 

মধু দেহ বলি ক্ষণে রেবতী প্রশংসে ॥ 

ক্ষণে যুগপদ করি লাফে লাফে যাষ। 

এক করে আর বোলে বুঝনে না যায় ॥ 

অঙ্গের সৌরভে যত কুলবধুগণ। 
কুলবধুমদ তার! ছাড়িলা তখন ॥ 
ভূমিতে লোটাঁঞ প্রভূ পরণাম করে। 
করিল মধুর সৃতি বিনয় অক্ষরে ॥ 
পড়িলেন প্রভূপদে নিত্যানন্দ রায় । 
ঠোহার চরণ'দৌোহে ধরিবারে চায় ॥ 

দোহে আলিঙ্গন করে কান্দিয়া কান্দিয়। 

কৃতি ছিল বলি হাসে শ্রীমুখ চাহিয়া ॥ 
সকল অবনী আমি ফিরিয়া! আইলু'। 
কোথাহ তোমার লাগ মুগ্চি না পাইলু' ॥ 
শুনিলাঙ গৌড়দেশে নবন্বীপপুবে। 

লুকাঞ্া রঞ্গছে তথা নন্দের কুমারে ॥ 
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চোর ধন্গিয়ারে আমি আইলাও এথা। 

ধরিয়াছি চোর আজি পলাইবা কোথা ॥ 

ইহা বলি নিত্তানন্দ হানে কান্দে নীচে। 
গৌরাঙ্গ আনন্দে কান্দে লিত্যানন্দ কাছ ॥ 

কলিদর্প নাশিতে"পাইল নিত্যানন্দ 
তারিমু পতিত পঙ্গু জড আদি অন্ত | 

নিত্যানন্দ প্রতাঁপে পবিজ্র ত্রিতৃঁবন। 

না জানে পাধণ্তী মূর্খ দুরাচার জন | 
সভাই পড়িবে পাছে নিত্যানন্দ-ফান্দে। 
এই কথা বলিলেন প্রভু গোবাচান্দে ॥ 

ভূমিতে লোটাঞ্গর প্রভূ পরণাম করে । 

কহিল মঙক্ষল কথা বিনয় অক্ষরে” 

হরিগুণসক্কীর্তন করয়ে আনন্দে ।- 

আপনে নাচয়ে নিত্যানন্দ করি সঙ্গে ॥ 

নৃত্য সন্বরিয়া সে বসিল! সেইখানে 
আনন্দিত সর্বলোক দেখয়ে নয়া ॥ 

তবে নিত্যানন্দপদ-অববিন্দ ধূলি। 

আপনে আমিএন দিল ভক্তশিবোঁধরি | 

নিত্যানন্দ পদধূলি পাই ভক্তগণ। 
প্রেমে পবগরচিত ঝরয়ে' নয়ন 

এইরূপে কৌতুকে আছিলা কথোক্ষণ। 

ঘরেরে চলিলা প্রভু শচীর নন্দন ॥ 

পথে যাইতে কহে নিত্যানদ্দেব 'মহিমা । 
ত্রিভূবনে দিতে 'নাঞ্ি তাহার উপমা ॥ 

শুন শুন সর্ধঙ্গন আমার বচন । 

কৃষ্ণপ্রেমভক্তি এই নহে সাধারণ ॥ 
আগে জ্ঞানহয় 'তয়ে উপজয়ে ভক্তি । 

তবে পে জনমে পর্বভোগের বিরক্তি '। 

এইমতে দিলে দিনে রাতে অঙুদিন। 

কষ্-অনুরাঙগ বাড হয় পরধীণ ॥ 

৯৫ 

স্পপেসশ সপপিাাশাীশপিপীশিাপাশাীিশাশপপাশীসাপোস্পসপসপপাপপ পপি 

আর দিন মহাপ্রভু আপন্ারঅরো। 

ন্মিম্ত্রণ তল নিত্যানন্দ হালিবত' ক, * 

ভিক্ষা-অনস্তপে অঙ্গে লেপিলণ্চন্দনে.।* 

দিব্যমাল] নিবেদিল' পুজার বিধালে?॥ | , 
নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুভালয' নয়ান ।, 
পিরিতিপাগল হও হোয়ে বক্সান ॥ 7? 

প্রভূ বোলে মিজপুত বলিয়া আনিবে?। 

আর্মারে অধিক করি ইহাপে পালিতব"1 

পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ মুখ চাহে; 
মোর পুত্র তুমি হলে শচীদেবী ক্ষহে 1 " 
মোর বিশ্বস্তরে ফুপাঁ কর্ষিঘে আপনে ॥ 

আজি হেতে (তোবা দুই আমাপ'নন্নে ॥ 

বলিতে বলিতে শচ়ীর অশ্রু নেত্র ঝবে। 

পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ ফোলে করে? 

মাতৃভাবে নিত্যমিন্দ শচীর চবণে ? 
দণ্ডবত করি বোলে-মধুর বচনে | 

যে মাতা কহিলে তুমি ৫সই সত্য হয়ে” 
তোর পুত্র বটে” মুখ্ডি জানিহ নিশ্চমে ॥ 
পুত্র অপরাধ কিছু না লইন্দে মাতা * 
তোর পুত্র বটে মুণ্ডি জানিধে সর্ববধা ॥ 

নিত্যানদ্দের মাতৃভাব পাই শভীরাগী। 
নয়নে গলয়ে নী গদগদ ঘাণী ॥ 

এইমতে ন্েহবসে" সন্ভে গরগর | 

ছুই পুত্রে দেখি শচ্ীর জুভায়ে অন্ত & 
আর দিন শ্রীবীসপণ্ডিত ভিক্ষা-ছিল | 

তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা. কিল ॥ 

অনেক সন্তোষ পাইল শ্রীবাসের ঠাঞ্চি। 
ভিক্ষা করি সেই দি্টবঞ্চিলা তথাই ॥ 
সেইক্ষণে মহাপ্রভু গো-ভগবান্ও 
শ্ীবাস আলে গেল। শাসঙ্গ বীনা) 

১১৩ 
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দেবালয়ে প্রবেশিয়া বসি দিব্যাসনে । 
কহিল প্রমাণ এই দেখ বিদ্যমানে ॥ 

কলে তুমি পরিশ্রম আমার কারণে। 
এখনে আমারে তুমি দেখহ নয়নে ॥ 
এ বোল শুনিঞা নিত্যানন্দ ম্তাসিবব। 

সাদরে নিরিথে বিশ্বস্তর কলেবর ॥ 
তত্ব না বুঝয়ে কিছু বিশেষ তাহার। 

কি কার্যে করিল প্রভূ ইঙ্গিত-আকার ॥ 
তবে পুনরপি মহীপ্রতু বিশ্বস্ত । 
নিজজন দেখি কিছু কহিল উত্তর ॥ 
সবজন হও এই মন্দির বাহির । 
কহিল সভারে এই বচন গম্ভীর ॥ 
মন্দির বাহির হৈল। আজ্ঞা পালিবার । 

সবিশেষ কথ। কিছু কহে আপনাব ॥ 
ষড় ভুজ শরীর প্রতু দেখাইল আগে । 

চতুভূজ হঞা ছুই ভুজ হৈল পাছে। 
দেখিয়া এছন রূপ অতি অদ্ভুত । 
পূব ন্মঙ্িলা নিত্যানন্দ অবধৃত ॥ 
দেখিল আমার প্রতু প্রকাশ হইলা। 
এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা ॥ 
রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ দেখিল দ্রিব্য তনু । 
পশ্চাত দেখিল নবকিশোর রাধাকানু ॥ 
হরিষে নাচয়ে প্রভু আনন্দ অপার । 

দিগবিদিগ্ নাহি জানে প্রেমার পাথাৰ ॥ 
হেন অদভূত কথা শুন সর্বজন । 

গোবা-গুণগাথা স্থথে কহয়ে লোচন ॥ 
দেবো 

ভুড়ী রাগ । 
আর অপরূপ কথা কহিব এখন । 
না দেখিলে না গুমিলে হেন আচরণ ॥ 

সম্পকে ্নগ ৬০ররশরপার্পা্পাি্ 

চাতুরী না ঘুচে ছার পাষণ্ডি-হিয়াঁয় । 
জডিত অন্তর তার এ বিষ্ুমায়ায় ॥ 

নিন্মল হইবে যদি শুন গোরাগুণ। 
ভবব্যাধি নাশিবার এই সে কাব্ণ ॥ 
একদিন বাত্রি যায় তৃতীয়প্রহব। 
আচম্বিতে রোদন করয়ে বিশ্বস্তর ॥ 
বিস্মিত হইয়া আই পুছেন পুত্রেবে। 
কি লাগি কান্দহ বাপু কহনা আমারে ॥ 
তোমার কান্দন! শুনি পোডযে শরীর | 
ধরিতে না! পারি অঙ্গ বুকে মেলে চির ॥ 
শুনিঞ্া মাষের বাণী নিশবদে বহে। 
শযায় শুতিষা যে দেখিল তাহা কহে ॥ 
নবীন নীরদকাস্তি দেখিলু পুকষে। 
মষুবপাখাব চুডা অদ্ভুত বেশে ॥ 
কঙ্কণ কেযুর হার চরণে নৃপুর । 
ললাটে চন্দনচাদ কিবণ প্রচুব। 
পীতবন্ত পরিধান বংশী বামকবে। 
দেখিলু' বালক এক স্থন্দর শবীবে ॥ 
রোদন করযে ত্বাখি গলে দুইধার | 
না কহিও কেহো৷ ষেন নাহি শুনে আব ॥ 
এঁছন বচন শুনি শচী আনন্দিতা । 
বিশ্বস্তর মুখোদিত অমুতেব কথা ॥ 
বিশ্বস্তর পুলকপুরিত সব দেহ। 
ঝলমল করে অঙ্গছটা নিজ গেহ ॥ 
হেনকালে নিত্যানন্দ অবধৃতবাঁষ। 
শ্রীনিবাস ঘর হৈতে আইল! তথায় ॥ 
আসিয়। দেখিল প্রভুর স্বন্দর শরীর। 
তেজোময় মহাবাহু এ নাভি গভীর ॥ 
দক্ষিণ করেতে গদা বাম করে বেণু। 
বাম করতলে পদ্ম দক্ষিণেতে ধনু ॥ 
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তপতকাঞ্চন কাস্তি কৌস্ত্রভ হৃদয়ে । 
মকরকুগুল কর্ণে শোভে গগমূলে ॥ 
মরকতধুত হার শোভয়ে গলায় । 

অদতুত বেশ দেখি অবধৃতরায় ॥ 

চতুভূর্জ দেহ ধরে মুরলীকানাই । 
সেইমত রূপ সব দেখ মুখ চাই ॥ 

ক্ষণেক অন্তরে দেখে দ্বিতূজ আকার । 

লোকঅন্গ্রহ রূপ চরিত্র তাহার ॥ 

এ রূপ দেখিল! সেই অবধৃতরায়। 
নিজজনে আলিঙ্গন দিয়া নাচে গায় ॥ 

আবেশে নাচয়ে দেই বিবশ হইয়া । 

প্রেম-মহাজলনিধি প্রকাশ করিয়। ॥ 

শ্রীনিবাস নারায়ণ শ্রীরাম মুরারি। 

ইহা সঙ্গে তোমরা চলহ জন! চারি ॥ 
অদ্বৈত আচাধ্য বাড়ী যাহ অবধৃত। 

তাহারে জানাও ইহা! বড় অদভূত ॥ 
হেনমতে মহীপ্রতু আজ্ঞা! যবে কৈল। 

শুনি সবজন হিয়া আনন্দ হইল ॥ 

নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে চলিলা সত্বর । 

আনন্দভ্্দয়ে গেলা আচাধ্যের ঘর ॥ 

প্রণীম করিয়া কথা কহিল সকল । 

শুনিঞ্জ আচাধ্য স্থখে নাচয়ে বিহবল ॥ 

দোহে দোহা আলিঙ্গন করয়ে আনন্দে 

আচার্য নাচয়ে স্থথে নাচে নিত্যানন্দে ॥ 

আনন্দসমুত্রে ডুবি রহিলা নির্ভয়ে । 

ঘন ঘন হুহঙ্কার হিলোলে উঠয়ে ॥ 

ফ&্োহে গ্প্তকথা কহে গউর্ চরিত । 

শুনিতে কহিতে দৌহে উনমত চিত ॥ 

এইমতে আনন্দে আছিলা' দিনা ছুই । 
আনন্দে বৈষ্ণব সব হবি গুণ গাই ॥ 

অদ্বৈতচরণে পুন নিবেদন করি । 
সত্বরে চলিল দেখিবারে গৌরহরি ॥ 
প্রভুর সম্মুখে আসি পর্ণাম করি। 
করজোড় করি সব কহয়ে মুরারি ॥ 
আচাধ্যের ঘরে যত ভোগের বুহস্থ | 

শুনি আনন্দিত প্রভু উপজিল হাণ্ঠ ॥ 

তার পরদিনে পুন আপনি আচাধ্য ৷ 

পদাম্বজ দেখিবারে আইলা দ্বিজবরধ্য ॥ 
শ্রীনিবাসপপ্ডিতের ঘরে মহাপ্রভূ । 

দেবতার ঘরমধ্যে বসি হাসে লহু ॥ 

দিব্য বীরাসনে প্রত বসিয়াছে সুখে। 

ঝলমল করে ঘর অঙ্গের ছটাকে ॥ 

তপতকাঞ্চন জিনি শ্রী অঙ্গের ছবি। 

প্রেমায়ে অক্ণ যেন প্রভাতের ববি ॥ 

দিব্য অলঙ্কার মালা স্গন্ধি চন্দন । 

পূৃণিমার চন্দ্র জিনি সুন্দর বদন ॥ 
গদাধর নরহরি ছুইদিগে রহে। 

শ্ীরঘুনন্দন যে শ্রীমুখচন্দ্র চাহে ॥ 
চৌদিগে বেড়িয়া ভক্তগণ তার পাশে । 
নক্ষত্র বেটিল যেন ছ্বিজরাজ হাসে | 

নিত্যানন্দ বসিয়! সম্মুখে প্রেমানন্দে। 

বদন হেরিয়া ঘন ঘন হাসে কান্দে ॥ 

হেনই সময় সে আচার্য দ্বিজঠাদ । 
ঘনঘন হুহুস্কার ছাড়ে সিংহনাদ ॥ 
পুলকে ভরল অঙ্গ আপাদ মন্তক। 

্রন্ধাণ্ডে না ধরে তার অন্তরকৌতুক & 
নিবেদন কৈল দ্বিজ নানা উপায়ন। 

পদাস্থজে দিল দিব্য নবীন বসন ॥ 
তুলসীমগ্জরী দরিয়া পুজিল চরণ । 
স্থগন্ধি মালতীমালা স্থগদ্ধি চন্দন ॥ 



১১৬ 

দণ্ডপরণাম করে ভূম্সিতে পড়িয়া? 

আপনে সে মহীপ্রডু, তুঙ্গিলা ধরিয়া ॥ 

পুজা পরিগ্রহ করি গৌর ভগবীন্। 
অবশেষে দিল নিজ ভক্তগতণ দান ॥ 

সেই বস্ক অলঙ্কার ০পোভরয় প্রীঅঙে | 
হবিহরি 'বলি পাঁচে ভা্খভাষ সে | 
অদ্বৈত আচার্ধ্য, আর নিততনন্দরায় । 
শ্রীনিবাস মুক্বার মুকুচ্ষ গপ গায়খ 
সকল বৈষ্ণব মেদি আনন্দ উল্লামে। 

আপনা পাসরে তারা বসের আবেশে ॥ 

সভে সভ। প্রখৎদিয়।' বোলে খন্তাধন্য'। 

তুচ্ছ কবি মানে-সুপর কৈবল্য নির্ধবিণ্য ॥ 
দিবানিশি নাহি জানে প্রেমালন্দ সুখে | 

নিরস্তর ভোগাঁ-তারা অস্তরকৌতুকে | 

স্্যোদয়ে নৃত্যাক্রস্ত হয়ে ত রজনী । 

সন্ধ্যায়ে নাচয়ে মেদ্মরধি দিনমিবি ॥ 

হেনমনে রাত্রিদিনে প্রেমানিনে ভাবা 

নৃত্য অবসানে নভে আঙ্গা' দিল গোরা? ॥ 
আন দেবার্চনাণসভ কদর নিজঘরো। 

পুনঘাপি আইসবসভে ভোজন উত্তরে ॥ 
সেইমত সর্বজন ব্রিয়/স্াধিয়] 7 
পাদান্ুজ সঙ্গিক্ষটট:মিজিলা আসিয়া ॥ 
হেনই সময়ে মহকীণক্ষ হয়িদাস-। 

কষ্চনামে নিরস্ঝ “অস্ত উল্লাস 

কষংপাদানুজ মধুসযমতভৃঙগ। 

বসের আবেশেপ্সাইলসে তকুগিম সিংহ & 
আচস্ষিতে নবহ্থীণেতমিলিরা জসিনগা | 
আইস আইস'ভাকে ' আুঁতু লকত্টোফক্ষবিল ॥ 
বির প্রেমায় ফল গাআলিলন। 

আঘেশিল মহাঞাডু রিনি সলিদ & 

আসছি 

শ্রীপ্রীচৈতস্বম্ল 

হুচতুর হরিদাস পল্পকাম "কুরে । 
আপনে ঠাকুর স্তার ক্র ধরি তুলে ॥ 
স্থগন্ধি চন্দন অজে দলেপিজ ভাহার 4 

অঙ্গের প্রসাদ মালা দিল আপনার ॥ 

ভোজন করিতে আজ্ঞা দিল ত ঠাকুর 1 

ভোজন করিল মস্থাপ্রসাদ প্রচুর । 
এইমনে হারিনামপগ্তণসন্থীর্ডন । 
বিলসয়ে মহাপ্রভু আঁনদ্দিত মন | 

হরিদাস অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ । 
শ্রীনিবাস আর্দি যত তক্তগণ সঙ্গ ॥ 

প্রেমানন্দ কৌতুকে গোঙায় দিবানিশি । 
আচাধ্যে বিদায় দিল ঘরেরে যাহা আজি এ 

আজ্ঞা পাঞ্া৷ অদ্বৈত আচার্য ঘর গেলা । 
যে দেখিল যে শুনিল সেই ন্দুথে ভোলা ॥ 

তবে সেই নিত্যানন্দ অবধৃতবায়। 
প্রভু বিছ্যমানে কেহো করিল বিদায় ॥ 
তার সঙ্গে অঙ্গব্রজি চলিল! ঠাকুর । 

প্রেমে পালটিতে শ্লারে গেল! অতিদূর ॥ 

ছাড়িয়া যাইতে নার অবধৃতরাফ। 
অনেক যতনে (িহে। করিলা বিদায় ॥ 

বিদায়সময়ে প্রভু কহে এক বাণী । 

ইহা! সভায় দেহ:ত কৌপীন একখানি ॥ 
প্রভুর বচনে ষে ঠাকুর অবধৃত | 
সভাকারে দিলেন.কৌপীন অদ্ভূত | 
আপনে কৌপীন প্রভু নিল.ত হাসিয়া । 
নিজভক্তগণে দিল'লভাবে ভাঁকিঞ/] 
কৌপগীনপ্রসাদ, তারা পাইয়া কৌতুকে। 
আনন্দ করিস! তার্]-বান্ধিল মন্তকে | 
নিত্যানন্দ পাঁদান্থজে। করিম! রিধায়। 

প্রভুর সংগতি-্যডে, নিজ়রে-যায় 1 



সধাগেও 

ঘরেরে আইল্লা সভে হুঃখিত হিয়া । 
বাপপঝলঝল আখি বমিল। আঁলয় ॥ 

কথোক্ষণে সভে নান 'দেবার্চন করি । 

সন্ধ্যাকালে আইলা দেখিরারর €গীর্হরি । 
নিত্যানন্দ আইলা আচার্য গোসাপ্রি স্থানে। 
হবিষে গৌরান্গ কথা কহে বাত্রিদিনে ॥ 

তার পরদিনে এক কথা শুন সভে। 

শ্রীকষ্চচর্ণে প্রেমভক্তি পায় যবে ॥ 

লোকবেদ অবিদ্দিত অন্রূগি কথ। 

অমুতের সার বিশ্বস্তর গুণগাথা ॥ 

দেখি সবজন প্রভু আলিঙ্গন দিয়! । 

আপনার গুণ শুনি বুলয়ে নাচিয়া ॥ 

চৌদিগে সকল জন স্থুখে নাচে গায়। 
আনন্দে বিহ্বল মাঝে নাচে গৌরবায় ॥ 
আচস্িতে শ্রীনিবাস-কর ধরি করে। 

কতি গেল! নাহি।জানি প্রত বিশ্বস্তুরে ॥ 

চৌদিকে সকল লোক নাচিতে. গাহিতে । 

মধ্যে মহাপ্রভু নাই ন] পাই দেখিতে ॥ 
সবজন উপজিলি অন্তরে তরাস। 

কান্দয়ে সকল লোঁক গুণয়ে হতাশ ॥ 

ভূমিতে লোটা এ কান্দে স্থির নাহি বান্ধে। 

নদীয়ার লোক সর গণিল প্রমাদে ॥ 

ধাওয়াধাই সবলোক্ চাহে ঘ্বরে ঘরে । 

আখি মেলিবারে নারে নয়নের জলে ॥ 

বিষ খাঞ্া। সব জন মরিব আমরা । 

কি লাগিয়া কতি গেল] মোর প্রভু গোর! ॥ 

এতেক বিলাপ কুরে সব্নিজ্জন | 

শুনিঞ ধাইন্ধ শচী হুঞল অচেতন | 
বসন স্বরে নাহি ন! বান্ধয়ে চুলি। 

বুকে কর হানি ধাঁস্ক উন্মতি প্রাগলী. 

১১৭ 

বাপ. বাপ বলি শচী ডাকে, বিশস্তরে । 
ঘরেরে আইস বেল! দ্বিতীয় প্রহরে ॥ 

কুলের প্রদীপ মোর নবীয়ার চান্দ। 
নয়ানের তাবা মোর কে করিল আন্ধ ॥ 

সবজন আরতি দেখিয়! বিপরীত | 

ভকতবৎসল প্রভু আইলা আচন্থিত ॥ 
ঘোর অন্ধকারে যেন স্্যের উদয় । 

প্রকাশ করিল প্রভু বৈষ্ণব-ন্বদয় ॥ 

চরণে পড়িয়া কেহে। কান্দে আর্তনাদে | 

শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো৷ নাচে উনমাদে ॥ 

কেহ বোলে মহাপ্রভু তোর পদ বিনে । 
অন্ধকার দশদ্দিগ না দেখি নয়নে ॥ , 

উন্মতি পাগলী শচী পুত্র কোলে কবে। 
লক্ষলক্ষ চুম্ব দিল রদনকমলে ॥ 

আম্ধলের নভি মোর নয়নের তার! । 
এ দেহের আত্মা তোম! বহি নাহি মোরা ॥ 

শৃন্ত হৈযাছিল মোব সক্ল সংসার । 
গোরাচান্দ উদয়ে ঘুচিল অন্ধকার ॥ 

মুরারি মুকুন্দদত্ত আর হ্রিদাস। 
বিনয় করিয়া! কহে শুন শ্রীনিবাস ॥ 
তোমা বিনা নাহিক প্রভুর প্রিয়দাস্। 

তোমার প্রসাদে এই চরণ প্রকাশ ॥ 

আমি সব তৌরে কিবা কহিব্!রে জানি। 
আপন বলিয়া দয়া করিবে আপনি ॥ 
ইহা বলি সভে মেলি হ্রিগুণ গায়। 

পিরিতিপাঁগল হুঞা! নাচে গোবারায়ু ॥ 
হেন অপরূপ কথা, শুন্ সর্বজন । 

নবদ্ধীপে পরার পরিতি-রতন 
্রিজগতে স্বমুর্মভি এই প্মভক্তি । 
হেন জন্ কব আছে লখিবারে শুদ্ধি ॥ 



পপ যামোরগজদি 

লখিমী অনস্ত কিবা শ্বরক সনাতন । 
এ প্রেমভক্তির কেহো! না জানে মরম ॥ 

হেন প্রেমভক্তি প্রভূ করিল প্রকাশ ৷ 

আনন্দহদয়ে কহে এ লোচিনদাস ॥ 

হারামি 

হেনমতে নবদ্বীপে বিহরে ঠাকুর । 

আপনা পাসরি প্রেম প্রকাশে প্রচুর ॥ 
হতন্ত্র হইয়া! হয়ে ভকত অধীন । 

সভারে যাচয়ে প্রেমা যেন অতিদীন ॥ 

আচন্বিতে একদিন ধন্য রম্য বেলে । 

নিজজন সঙ্গে ক্রীড1 করে সন্ধ্যাকালে ॥ 

সভাকার অঙ্গ বস্ত্র নিল ত কাটিয়।। 

আনন্দে হাসয়ে সভা বিনয় করিয়া! ॥ 

সবজন লজ্জায়ে অবশ ভেল তত । 

করে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ চাটু করে পুনু ॥ 

বন্ধ দেহ বস্ত্র দেহ ভ্রিজগতবাষ । 

এমন করিতে প্রভূ তোরে না জুয়াষ ॥ 
এ বোল শুনিঞ প্রভুর অধিক উল্লাস । 

ক্ষণেক অন্তরে জনে জনে দিল বাস ॥ 

এই মনে বিহরয়ে রসিকশিরোমণি । 

সর্বব রসদাঁতা প্রভূ সবজন জানি ॥ 

বস্ক দিয়। তুষ্ট কলা সর্বব নিজজনে । 

আপনে নাচিয়ে সঙ্গে নাচে ভক্তগণে ॥ 

লীলাগতি চলে প্রভূ লোক-অলক্ষিত | 

তার নিজজন জানে তাহার ইঙ্গিত ॥ 

শ্রীনিবাস হরিদাস মুরাৰি মুকুন্দ । 
ইঙ্গিত'বুঝিয্াা বাঢ়ে সভার আনন্দ ॥ 

আনন্দ-বিহ্বল নিজগণে নাচে গায় । 

হেনই সময়ে আইল] নিত্যানন্দ বায় ॥ 
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অবধৃত আইলা বলি পড়িল জয়জয় । 
আনন্দে সকল লোক স্থমঙ্গল গায় ॥ 

মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর । 

হরিহরিধবনি শুমি অবশ অন্তর ॥ 

পথ আগোলিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়! ৷ 

পদ ছুই গিয়া রহে চৌদিগে চাহিয়] ॥ 
পুলকিত সব অঙ্গ আপাদমস্তক । 

কদন্বকেশর জিনি একটি পুলক ॥ 

বক্র শ্রীবায় দিগ নেহা রয়ে রাঙ্গা! আখি । 

ক্ষণে উনমাদে ধায় উচ্চনাদে ডাকি ॥ 

এইমত শত শত লোক পাছে ধাষ। 

আনন্দে বিহ্বল গেলা যথা গোবাবায় ॥ 

নিত্যানন্দ দেখি প্রভু গৌরাঙ্জনুন্দর | 
দৃঢ আলিঙ্গন করে প্রেমে গরগব ॥ 

দৌহার নয়নে গলে প্রেমানন্দ নীর। 

আনন্দে বিহ্বল ফ&্োহে অতিবস ধীব | 

আনন্দে নাচয়ে ছুহে সঙ্গে নিজজন। 

কৃষ্ণ বলবাম সঙ্গে যেন শিশুগণ ॥ 

নৃত্য অবসানে প্রভু কহিল সভাবে। 

নিত্যানন্দ পাদ প্রক্ষালন করিবাবে ॥ 

নিত্যানন্দ পাদোদক লেহ শিরোপরি । 

পাইবে পর্মপ্রেমা আনন্দ লহবী ॥ 
হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে ৫কেল। 

শুনিঞ্া। সভাব মনে আনন্দ বাটিল ॥ 

এক চায় আর পায় প্রভূ আজ্ঞাবাণী। 

মন্তকে ধরিল পারদপ্রক্ষালন পানী ॥ 

তবে অদ্ভূত প্রভুর আজ্ঞাবাণী শুনি । 

রক্তিম নয়ানে ছলছল করে পানী ॥ 

উঠিয়া আনন্দে সবজন করে কোলে । 
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ হিল্লোলে ॥ 
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প্রেমীয় বিহ্বল সভে করয়ে ক্রন্দন | 

হৃদয়ে ধরয়ে অবধূতের চরণ | 

প্রেম-মহামহোৎসব বাড়ল অপার । 

অন্তরে ঝল্মল্ করে বাহে ত বিকার ॥ 

এছন দেখিয়' প্রভু গৌর ভগবান্। 
অন্তর সন্তোষে চাহে প্রসন্ন বয়ান ॥ 

সবজন স্তব পড়ে বেটি চারিপাশে | 

হেনকালে আচম্ষিতে আইলা হরিদাসে ॥ 
শুদ্ধ আমলকী মালা ধার্ণ গলায় । 

হেমমণি মুখর মঞ্জীর ছুই পায় ॥ 

পুলকিত সব অঙ্গ সজল ন্য়ন। 

প্রেমে টলমল তন্ হুঙ্কার গঞ্জন ॥ 

নির্ভর প্রেমায়ে নাচে প্রভূর সম্মুখে | 

ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দ স্থখে ॥ 
নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মা মু্তিমান হঞ্া। 
দণ্ডবত করে প্রভুর চরণে পড়িয়া ॥ 

চতুমুখে স্তব করে বেদ উচ্চারিয়!। 
সাম্য হও বলি প্রভূ তোলে কোলে লঞা ॥ 

সামা হঞা হরিদাস নাচে কাদে হাসে । 

দিগবিদিগ নাহি প্রেমানন্দে ভাসে ॥ 

হেনকালে অদ্বৈতআচাধ্য আচস্ষিত। 

প্রভুর সম্মুখে আদি হৈল! উপনীত | 
ঠাকুর উঠিয়া কল বন্দন তাহার । 
সবজন উঠিয়া করিল নমস্কার | 
পাগ্য অধ্য আচমন গুহব্যবহার । 

আদেশিল আপনে ভোজন করিবার ॥ 

সম্রম পাইল তবে আচাধ্যগোসাঞ্ডচি । 

আজ্ঞা শিরে করি অন্ন ভূঞ্িলা তথাই ॥ 

হেনমতে সব নিজজন সঙ্গে পন" । 

নিভৃতে বসিয়। ঘরে হাসে লহুলহু ॥ 

মধ্যথণ্ড ১১৪ 

নিজজন্ সঙ্গে প্রভূ নিজকথা কহে । 

যে কারণে কৈল প্রভু পৃথিবীবিজয়ে ॥ 

নিজভাব আম্বাদন অধশ্মবিনাশ । 

ধন্মসংস্থাপন নামকীর্তন প্রকাশ ॥ 

দেশেদেশে প্রকাশ করিব ঘরেঘরে । 

ব্রজভাব দাশ্য সখ্য বাসল্য শৃঙ্গারে ॥ 

তৃগ্তামু অধিক রাধারুষ্ণ প্রেমধন | 

আপনি তভুপ্জিমু সে ভূষ্জামু ত্রিভূবন ॥ 

স্থবাস্থরগণে দিব এই প্রেমধন | 
চণ্ডাল যবন মূর্ধ স্্বী-বালক জন ॥ 
বুন্দাবন্স্থখ আমি নদীয়া আনিঞা। 

দেশেদেশে তূপ্তাইমু তো-সভারে লঞ্া ॥ 

অতি অপরূপ এই নদীয়াবিহার | 

একত্র সভার কথা কহিব তাহার ॥ 

গদাধর নরহরি বৈসে দুইপাশে | 

শ্ীরঘুনন্দন পদনিকটে বিলার্সে ॥ 

অদ্বৈতআচাধ্য আর নির্তানন্দ বাষ। 

আপনে ঠাকুর নিজ গুণগাথা গায় ॥ 

মুরাবি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস । 
হরিদাস আদি যত প্রেমার আবাস ॥ 

শুক্লাম্বর বক্রেশ্বর শ্রীমান্ সঞ্জয় । 

শ্রীবাসপপ্তিত আদি যত মহাশয় ॥ 

একজন মহিমা কহিতে পারে কেব!। 

আপনে অবতরে তায় গৌরবর দেবা ॥ 
উপমা দ্বারে নাহি নদীয়াপ্রকাশ | 

আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ 

কর নপগ 
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৬ গুগুউরীরাগা। দিশা । 

না হারে হাক্ষে আরে-হয়।॥ মৃচ্ছাত| 

কহিব অপূর্ব কথ৷ শুন সর্বজন । 
শুনিলে সকল পাপ হয় বিমোচন ॥ 

নবদ্ধীপে গৌরচন্দ্র আপন আবাসে। 

শিষ্যগণ সঙ্গে আছে বিনোদবিলাসে | 
নিজ ভক্তগণ সব করি একমেলি' 
নিজগ্তণ সন্ধীর্তন প্রেমনন্দে ভুলি ॥ 
হাসিয়! কহিল প্রভু ভক্ত সভার্কারে। 

এই মোর হরিনাম গ্নেহ ঘক্বেঘরে ॥ 

নবদ্ধীপে বাল বৃদ্ধ বেসে যত জন। 

চগ্ডাল ছুর্গত আর সজ্জন দুর্জন ॥ 

সভারে শিখাও হজিনাধ গ্রন্থি করি। 

অনায়াসে সবলোক যা্উ ভব তরি ॥ 

শুনিঞ্] সকল ভক্ত কহিল প্রতুরে । 
না পারিষ হরিনাম দিতে ঘবেঘরে ॥ 
এই নবছ্বীপে এক আছয়ে ছুরস্ত। 

অতি ছুবাচার্ সেই পাপে নাহি অস্ত ॥ 
মহাপাপী ব্রাহ্মণ সে আছে ছুই ভাই। 
নবধীপের ঠাকুর সে জগাইি মাধাই ॥ 
ব্রাঙ্গণী যধনী 'গুর্বাজন। নাহি এড়ে। 

স্ধাপাম পাইলে সকল কর্ম ছাড়ে ॥ 
দেব গুরু ব্রাহ্মণ হিংসয়ে নিরন্তর 1 
বাহির হইলে ধিনি বধে না যায় ঘর ॥ 
গোবধ আ্ীবধ প্রহ্মবধ শতশত । 

পিখিতে না পারি নর রধ কৈল কত ॥ 
গঙ্গাকুলে বাস গঙ্গাপ্নান নাহি করে। 
দেবতা! পৃজযে নাহি জন্ম ভিতসে ॥ 

নিরস্তর খ্ব্জন খান্ধীবে করে দশ্।' 

কৃষ্ণনাম সংকীর্নে পরমপীষণ্ড ॥ 

একদিন আছে প্র নিজজন মেলে । 

কথার প্রসঙ্গে তার কথা! হেনকালে ॥ 

কহিল সকল থা প্রতৃবিদ্যমীদে । 

শুনিএা রুবিলা হিয়া শুণে মনেমনে ॥ 

অরুণ বরণ ভেল রাঙ্গা ছুটি আখি । 

যে কহিলে তোমরা অন্তবে পাই' সাক্ষী'॥ 
অজামিল নাঁষে পাপী আছিল ব্রাঙ্মণ | 

মরিবার কালে নমি টলল নাবায়ণ ॥ 

পুত্রমেহে নারায়ণ নাঁম ৫লল সেহ। 
বৈবু চলিলা দ্বিজ পাঁঞা দিব্যদেহ ॥ 
ততোধিক মহীপাঁপী জগাইমাঁধাই 1 
উহার নিশ্ভার হেতু না দেখি উপায়ি ॥ 
তাহাধ লাগিয়া মৌর কাতিব অন্তর । 

যে কিছু কহিয়ে সভে শুনহ উত্তর" ॥ 

হরিনামসংকীত্ত্রন কলিযুগ ধর । 
নামগ্তণ সংকীর্তনৈ সাধি সব কন্ম ॥ 

আনহ্ যেখানে যেবা আছে ভক্তগণ | 

মিলিয়া সকল লোক কর সংকীর্তন ॥ " 

গায়ন বায়ন সে মুদঙ্গ কররতাল। 

উচ্চন্বর়ে কর নাম কীর্তন রসাল 1 

নগরে নগরে আজি কীর্তন করিয়া 

আইল সকল ভক্ত এ বোল শুনিঞ্া ॥ 
অদ্বৈত আচাধ্য শর ভার নিজজন। 
অবধৃত নিত্যানন্দ প্রসয্নবদন ॥ 
হরিদাস শ্রীনিবাস লঞ্া 'চান্ধি ভাই 1 

মুরাবি 'ুকুন্দদত্ত পণ্ডিত গদাই ॥ 
শ্রীচজ্রশেখরাচাধ্য আর স্তক্লান্বর। 
সর্বজন 'মৌলি আইলা ঠাকুরের খর ॥ 
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যেখানে যে ছিল ভক্তগণ যতষত । 

প্রভুর বাডীতে আসি হইল একত্র ॥ 

একত্র হইয়া! সভে সঙ্কীর্তন করি । 
বিজয় করিয়া বিশ্বস্তর গৌরহরি । 
নদীয়। নগরে ভেল আনন্দ হিল্লোল । 

আকাশ পরশি লাগে হরিহরিবোল ॥ 

করঙাল মৃদঙ্গ আর কীর্তনের রোল । 

চৌদ্দিগে শুনিয়ে মাত্র হরিহরি বোল ॥ 
নিজ ঘরে শুতি আছে জগাইমাঁধাই । 

নিজমদে মত্ত নিজ! যায় ভুইভাই ॥ 
সেই পথে কীর্তন করিয়! প্রভু যায় ৮ 

নদীয়ার লোক্ সব দেখিবারে ধায় 
জাগিল ত ছুই ভাই কীর্তনের রোলে। 

মুখ তুলি চাহে ক্রোধে ধব্ধব্ বোলে ॥ 

বাঙ্গা ছুনয়ন করি চাহে ক্রোধ দ্রিঠে। 

কি না ধ্বনি শুনি কর্ণে মাইল যেন জাঠে ॥ 

হৃদয়ের শেল যেন একটি শবদ । 

জীতে সাধ থাকে যদি হউ নিশবদ ॥ 

তাহার কাছের লোক কহে তাৰ আগে। 

সম্বরণ কর গোসাঞ্জি ক্রোধ কব কাখে ॥ 
আজ্ঞা কৈলে যাৰ এখন নিষেধ করিব । 

কাহার শকতি আর এ পখে আসিব ॥ 

মিশ্র পুরন্দর পুত্র নিমাই পণ্ডিত । 

কীর্তন করেন সব ব্রাহ্মণ বেষ্টিত ॥ 

নিষেঞ্চ করহ তারা যাউ আনপথে। 

নিশবদে রহ যদি সাধ থাকে জীতে ॥ 

মিছা গোল করি মরে নাহি জানে মূল । 

মোর হাথে হারাইবে জাতি প্রাণ কুল ॥ 
ইহা বলি পাঠাইল আপনার দূত । 

কহষে ঠাকুর আগে শুবে শচীন্থত ॥ 

১৬ 

মি 

১২১ 

অধিক করয়ে নামগুণ সংক্কীর্তন । 

বাহু তুলি হরি হরি বোলয়ে সঘন ॥ 

দ্বিগুণ করিয়া প্রেম! বাটায় উল্লাস । 

হরি হরি মহাশব্ধ পরশে আকাশ ॥ 

পাপিষ্ঠ হৃদয় তাহ! সহিবারে নারে । 

চলিলা সে ছুই ভাই বাহির দুয়ারে 

পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন । 

টলবল করি যায় ক্রোধে অচেতন ॥ 

রাঙ্গ৷ ছুনয়ন করি বোলে ক্রোধভবে । 

নাশিব সকল বৈষ্ণব নদীয়া নগরে ॥ 

সম্মুখে দাগ্ডাইয়। চারিপার্থে চায় । 

আপনা চিনিএ৪ যাহ বড ডাকে কন ॥ 

আরে বে বামনা তোর জীউ লাগে শনি । 

ইহা বলি ছুর্বাক্যবচনে পাডে গালি ॥ 

ক্রোধ দেখি নদীয়ার লোক তরাসিত। 

চারিপাশে চাহি সব হৈলা ভীতাভীত॥ 

তঙ্জিয! গঞ্জিয়া যবে ছুই ভাই চলে । 

বাহু তুলি ভক্তগণ হরি হরি বলে ॥ 
অদ্বৈত আচাধ্যগোসাঞ্ আর নিত্যানন্দ | 

শ্রীনিবাস হরিদাস মুবারি মুকুন্দ ॥ 
আপনে ঠীকুর প্রভু বিশ্বস্তত্ব বায় । 

নিজজন সঙ্গে করি হরিগুণ গায় ॥ 

দিগুণ করিয়ে আরে। বাড়য়ে উল্লাসে । 

হরি হরি বোল ধ্বনি গগন পরশে ॥ 

হরিগুণ গায় মুখে নাহি অবসাদ । 

জগাই মাধাই ক্রোধে করে পরমাদ ॥ 

হরিনাম দুই ভাই সহিবারে নাবে। 

বেগেতে ধাওয়ে তারা৷ ভক্ত মারিবাবে। 

দীন দয়ার্জ চিত্ত নিত্যানন্দ রায় । 

অশ্রপূর্ণ লৌচনেতে ছুহা পানে চান ॥ 



সি 
পীর 

ক্রোধভবে দুই ভাই সম্মুখে দাড়াল ॥ 
জগাইর মন অমনি দরবিয়! গেল । 
স্তম্ভিত হইয়া সে দ্দাড়ায়ে রহিল ॥ 

ক্রোধেতে মাধাই ধায় হাতে লঞ্ঞা দণ্ড । 

সম্মুখে পাইল ভগ্ন কুম্ত একখগড ॥ 

কলসীর কাঁণা মে ফেলিয়া! মারে রোখে । 

নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মন্তকে ॥ 

নির্ভয়ে বাজিল কাণ! রক্ত পড়ে ধারে ॥ 

দেখি সর্ব নিজজন হাহাকার করে ॥ 

ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে। 
“গৌর? বলি নিতাই আনন্দে নিত্য করে ॥ 

মাঁবিলি কলসীর কাণ। সহিবারে পাবি। 

তোদের ছুর্গতি আমি সহিবারে নারি ॥ 

মেরেছিন্ মেবেছিম্ তোরা! তাহে ক্ষতি নাই। 

স্থমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥ 
নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্ত পুড়ে ধারে । 

আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে ॥ 
প্রেম ভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিলি । 

আপন বসন দিয়! রক্ত মুছাইল ॥ 
দেখিয়! ঠাকুর বড় চিত্বে পাইল ছুখ । 
ডাকিয়া কয়ে সেই পাপিষ্ঠ সন্মুখ ॥ 
ভোমরা দোহাকেধিক তরাচার নাহি। 

পাপ বলি যার'নাম সঞ্চারয়ে মহী ॥ 

সকল করিলি তোরা না করিস এক । 

এখনে করিলি তাহা এই পরতেখ | 

কহিতে কহিতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল । 

সথাদর্শন্ চাকর বলি স্মরণ করিল ॥ 

স্থদর্শন বলি প্রভূ ল্মরে বার বার। 
শুনিয়া মুরাবিগুপ্ত, ছাড়য়ে ছস্কারে 

প্রীপ্রীচৈতম্যমঙগল 

সে করুণ আখি দেখি পাপী না গলিল। মুরারি কহয়ে শুন প্রভূ বিশ্বস্তর । 
আজ্ঞা পাঙ এ ছুই পাঠঙ যমঘর ॥ 

শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাতে। 
হেনকালে সুদর্শন আইলা সাক্ষাতে ॥ 
ক্রোধ করি হুদর্শনে ডাকে গৌরহরি । 
দ্বাণ্ডাইল সুদর্শন করজোড় করি । 

কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বর । 

জয়জম় মহা প্রভূ শচীর কোউর ॥ 

প্রভু বোলে জগাই মাধাইরে সংহার। 
নিত্যানন্দে মারিয়া রঞ্াছে দেখ হের ॥ 

শুনি সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া । 

জগাইমাধাই প্রতি চলিলা ধাইয়া ॥ 

জগাইমাধাই দেখিলেন হ্ুদর্শন। 

কাপিতে লাগিল অঙ্গ তরাসিত মন ॥ 

দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায় । 

না মারিহ বলি স্বদর্শনকে রহায় ॥ 

দণগডবৎ হঞা পড়ে প্রভুর চরণে । 

এ ছুই পতিত প্রভু মোরে দেহ দানে ॥ 

আর যুগে যুগে দৈত্য করিলে উদ্ধার । 

সশরীরে এই ছুইয়ের করহ নিস্তার | 
করজোড়ি প্রভৃরে বোলয়ে নিত্যানন্দ। 

ন! হল্য নিস্তার কলি পাষাণ হুরস্ত ॥ 

সংকীর্তন আরস্ভেতে তোমার অবতার । 

কুপায়ে সকল জীবের করিবে উদ্ধার ॥ 

যে মারিবে তারে ষদি করিবে সংহার % 

কেমনে করিবে কলি যুগের নিস্তার ॥ 

শুনি নিত্যানম্দ বাণী প্রভু গৌরচন্দ্র। 
কান্দিতে লাগিল! কোলে করি নিত্যানন্দ ॥ 

প্রভু বোলে নিত্যানন্দ পতিতপাবন। 

তোরে ভজিলে সে জীব পায় প্রেমধন ॥ 



মধ্যখণ্ড 

তুমি সে করিবে কলি জীবের নিস্তার। 
তোমা বহি কপার সমুদ্র নাহি আর ॥ 

তোর বশ মুগ্চি হও সর্বশান্ত্রে কহে। 

যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে ॥ 

একবার নিত্যানন্দ বোলে জন্ম ধরি। 

সে জন পবিত্র হল সে লোক আমারি ॥ 
ইহা'বল মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কাছে। 

আপন বসন তার শিরে বান্ধিয়াছে ॥ 

নিত্যানন্দ শ্রীপাদের জানয়ে মহন্ত । 

ভূমিতে পড়য়ে ঘর্দি তাহার রকত ॥ 

পৃথিবীর অমঙ্গল পাছে জানি হয় । 

মন্তকে বান্ধিলা বস্ত্র প্রভূ এই ভয় ॥ 

ঘরে গেল! মহাপ্রভু নিজজন লঞা । 

জগাইমাধাই বহে বিম্মিত হইঞা ॥ 
মহাপ্রভুবু দবশন সংকীর্তন শব্দে । 

নিশ্মল হইয তারা রহে এক ন্তন্ধে ॥ 

মনেমনে অনুমান করয়ে অন্তর । 

বিচার করয়ে মহাপ্রভুর উত্তর ॥ 

হেন পাপ নাহি যাহা মোরা নাহি করো । 

যাহা নাহি করে] তাহা সন্যাসীবে মারে] ॥ 

গুণিতে গুণিতে তার অন্তর নিম্মল। 

দেখ দেখ মহাপ্রভুর করুণার বল ॥ 

কাতর হইয়। তার! ধায় ভদ্ধীমুখে | 

চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে ॥ 

মহাপ্রভুর দ্বারে যাই হৈল উপনীত । 

ঠাকুর ঠাকুর বলি ডাকে বিপরীত 
নিজজন মেলি প্রভূ বসিয়াছে ঘবে। 

কে মোরে ভাকয়ে দেখ বাহির ছুয়ারে ॥ 

এখনি আমার ঠাঞ্জি আনহ মুরারি। 

১২৩ 
পপ ২ দিপা পাপা ক্্পা 

প্রভৃকে দেখিয়া তার! অন্ি আর্তনাদে | 
চরণে পড়িয়া ভূমি ছুইভাই কান্দে ॥ 

পতিতপাবন প্রভূ করুণার সিন্ধু । 
সর্বলোকনাথ সে অবনী দিনবন্ধু ॥ 

করুণাসাগর প্রভু সদয় হৃদয় । 

আর্তজন দেখি প্রস্ভু তখনি ভ্রবয় ॥ 

তুলিযা পুছিল শুন জগাই মীধাই। 

কি কারণে কান্দ কেনে আইল! মোর ঠাঞ্ছি ॥ 
নবদ্ীপের রাজা হও তোমর! দুইজন ॥ 
চতুর হইয়া! কেনে কান্দহ এখন ॥ 

এবোল শুনিয়া বোলে জগাই মাধাই । 

তোমার কৃপায় মোরা আইলু' তোমা ঠাঞ্ি॥ 

গোৌবধ স্্রীব্ধ পাঁপ করিয়াছি যত। 

লেখা৷ জোখ নাহি নরবধ কৈলু কত॥ 
ধিক্ যাউক মোর নদীয়ার ঠাকুরাল । 

ব্রহ্মহত্য। গুরুহত্যায় এ দেহ আমার ॥ 

ত্রাঙ্গণী যবনী গুর্ববঙ্গনা নাহি এড়ি। 

চণ্ডালিনী আদি করি কাহুকে না ছাড়ি ॥ 

হিংস। বহি নাহি করি জগতের লোকে । 

দেবকম্ম পিতৃকম্ম না বাসয়ে মোকে ॥ 

তোর ঠাঞ্জি মুঞ্ডি ছার কিবা এত বলি। 

যত পাপ কৈলু' তত শিবে নাহি চুলি £ 
অজামিল মহাপাপী জানে সর্বজন । 

আমার অধিক নহে শুনহ বচন ॥ 

পুর সেহে নারায়ণ নাম লৈল সেহ। 

বৈকু চলিল। দ্বিজ পাঞ দিব্য দেহ ॥ 

নিস্তার করিল তারে নাম নারায়ণে। 

আম নিস্তারিতে নার আসিয়া আপনে ॥ 

আমার নিস্তার নাহি মো জান আপন। | 

আজ্ঞা পাঞ্। দোহারে আনিল। কোলে কবি ॥ আমাকে কি গুণে তুমি করিবে করুণা ॥ 



১২ 

সহস্র কায়স্থ বদি ফুইমাস গণে। 
তভ্ আশা দ্রোহ পাপ গণিতে না জানে ॥ 

এতেক কাতর বাণী শুনিঞ] ঠাকুর । 

অকৈতব দেখি দয়া বাঁড়িল প্রচুর ॥ 
আর্তজনার আত্তি দেখি ঠাকুরের আত্তি। 

করুণাসাগর প্রভু দয়াময় মৃত্তি ॥ 
ককুণাশাগর করে করুণাপ্রকাশ । 

কৰে ধরি লএন গেল জাহ্বীর পাশ ॥ 

ধাইল সকল লোক দেখিতে কৌতুক । 
করুণ। প্রকাশে প্রভূ অতি অপরূপ ॥ 

ব্রাঙ্মণসজ্জন সব দাগ্ডাইয়! চাহে । 
সভা। বিছ্যমানে প্রভু দয়াবাণী কহে ॥ 

তোর পাপ পরিগ্রহ করিব রে আমি । 

আপন সকল পাপ উতৎসর্গহ তুমি ॥ 
ইহা বলি কর পাতে তুলসীর তবে। 
তুলসী না দেই তার ছুই ভাই ভবে ॥ 
দয়। করি কহে প্রভু গৌর-ভগবান্। 
জগাইমাধাই তোর। পাপ দেহ দান ॥ 

জগাইমাধাই কহে শুন প্রভু তুমি। 
আমার ষতেক পাপ লিখিতে ন! জানি ॥ 

আমি মহাধমাধম পাপাশয় পাপ। 

তোরে দান দিতে মোর উঠে হিয়া-কাপ ॥ 

এ বোল শুনিঞা আখি করে ছলছল । 

মেঘের গভীর নাদে বোলে হরিবোৌল ॥ 
পুনরপি পাপ্-দান চাহে কর পেতে । 
জগাইমাধাই সে তুলসী দিল হাথে ॥ 
চৌদিগে ভেল ধ্বনি হরিহঙ্ষি বোল । 
জগাইমাধাই ৰলি প্রভূ দিল কোল ॥ 

নিস্তারিল! ছুইভাই অগাইমাধাই । 
এহেন পাতকী আমি পরশিতে পাই ॥ 

শ্রীপ্রীচৈতন্তমজল 

প্রেম-গদগর্দ বরে আধ আধ বোলে । 

বসন ভিজিয়া গেল নম়্ানের জলে ॥ 

পুলকে ভরিল অঙ্গ কম্পকলেবরে। 

চরণে পড়িয়া ভূমি কহয়ে কাতরে ॥ 

এহেন ঠাকুর আর আছে কোন্ জন। 

দয়ার সাগর মহা! পতিতপাবন ॥ 

জগাইমাধাই হেন পাতকী উদ্ধারে । 
শ্রীঞঙ্গ পরশে তারা নাচে প্রেমভরে ॥ 

জগাইমাধাই পাপ পরিগ্রহ করি। 

আপনে নাচয়ে প্রভূ বিশ্বস্তর হরি ॥ 

এহেন দয়ার নিধি কে আছে ঠাকুর । 

দৌষ না দেখয়ে দযা করে এতদূর ॥ 

জীবের উদ্ধার করি নাচে উল্লাসে । 
এ বড ভরসা বান্ধে এ লোচন দাপে॥ 

আর দিনে আব অপবূপ কথা শুন । 

নবদীপে প্রকাশ পরম মহাধন ॥ 

নিজগৃহে বান্ধব সহিতে আছে পহু' । 

প্রকাশয়ে বদন-কমলে কথ। লহু ॥ 

অমিয়ানদীর ধারা বহে অনিবার। 

সিনাইল ভকত বেকত মাতোয়ার ॥ 

এই মনে আছে পন" আনন্দকৌতুকে। 
হেনকালে আইল তথা এক ষে ভিক্ষৃকে 

বনমালী নাম তার পুত্র এক সঙ্গে । 
বিপ্রকুলে জন্ম বৈসে পূর্ধবদেশ বঙ্গে ॥ 

দারিত্র্য জালায় দগ্ধ আইল এই দেশে । 
গৌরচন্দ্র দেখি বিপ্র পাইল সম্তোষে ॥ 

দেখিল ত গৌরচন্দ্র ভকতবেস্টিত। 

পুত্রের সহিত বিপ্র ভেল আনন্দিত ॥ 
পুপ্রের সহিত বিপ্র অনুমান করে। 



কহিতে না পারে ক গদগদন্বরে ॥ 

ভালই হইল মুগ্চি হইল দরিদ্র । 

দরিদ্র হইয়া আইলু হইলু" পবিত্র ॥ 
নিশ্চয় জানিলু' গৌরচন্দ্র ভগবান্। 
অনুভবে জানিলু' এ কতু নহে আন ॥ 
জনম সফল আজি হৈল হেন বাসি। 

দেখিলু' নয়নে বিশ্বস্তর গুণরাশি ॥ 

দেখিতে নয়ান হিয়। জুড়াল আমার । 

নিভাইল ছুরস্ত দীরিদ্র্যজ্বাল। ছার ॥ 

অমিয়া আহারে যেন সন্তোষ অন্তর | 

বিশ্বস্তর দেখি মে। সিঞ্চিল কলেবর ॥ 

তবে গৌর-ভগবান্ দেখিষা তাহারে । 
করুণনয়ানে চাহে ব্রাহ্মণ দোহারে ॥ 

স্থথে হরিগুণ গায় সে দোহার সনে । 

প্রভৃর প্রসাদে তারা পাইল প্রেমধনে ॥ 

আনন্দে নাচয়ে বিপ্র নাচে তার পুত্র । 

তিলেকে ঘুচিল তার এসংসার সুত্র ॥ 

হেন মহাপ্রভু গোরা করুণার সিন্ধু । 

ইহার অধিক আর নাহি দীনবন্ধু ॥ 

এক কালে নিজ গুণসঙ্গীর্তন মাঝে । 

নাচয়ে ঠাকুর বিশ্বস্তর নটরাজে ॥ 

হেনকালে সেই ছুই দ্বিজ আচ্ষিত। 
দেখিল বালক এক চিত চমকিত ॥ 

গৌর্শরীরে প্রভু ভেল শ্তামতন্ু। 
ইন্দ্রনীলমণিকান্তি করে বর বেণু॥ 

মম্ুর পাখের চূড়া ঘন উড়ে বায়। 
সেইরূপ দেখি যত অনুগত গায় ॥ 
বাধা সঙ্গে বৃন্দাবন বিপিনের মাঝে । 

দেখিলেন শ্বাম কলেবর নটরাজে ॥ 
যমুনা তথাই দেখে গোবর্ধন গিবি। 

আদিখগু ১২৫. 
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বহুল ভাণ্তীর মধু বন আদি করি। 
গো গোপী গোপাল দেখে আর বন তাল । 

৷ নৃব্দ্বীপে দেখিলেন মদন গোপাল ॥ 

দেখিয়া মুচ্ছিত হেয়! পড়িল ব্রাহ্মণ। 
1 পুলকিত সব অঙ্গ সজল লোচন ॥ 
| ঘনঘন হুহুক্কার মারে মালসাট । 

ূ এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পাতাইল হাট ॥ 
দেখিয়া ঠাকুর পুন নৃত্য সম্বরিল। 
ধন্য ধন্য বলি ছুই ব্রাহ্মণে ধরিল ॥ 

সর্বজন শুন হেন অপরূপ গীথা । 

করুণাপ্রকাশে এই নবীন বিধাতা ॥ 

কন্মবন্ধ ঘুচাইয়। প্রেমভক্তি দেই । 

এছন ঠাকুর আর আছে কোন্ ঠাই ॥ 

সংসারের বহি স্থজে আপন সংসার । 

সবিষয়া প্রেমভক্তি বিষয়ের পার ॥ 

দিব্য মাল। চন্দন প্রসাদ পরে নিতি। 

মমতা নাহিক সব জনেরে পিরিতি ॥ 

নিঃসঙ্গ হইয়। সঙ্গ বিনে নাহি জীয়ে। 

অকন্ম হইয়া কম্ম করয়ে বিধিএ ॥ 

৷ বেদের বিচার বিধি যে আছে উচিত। 
সকল করয়ে সেই কাধ্যে বিপরীত ॥ 

এছন প্রকাশে নিজ প্রেমভক্তিধন। 

এতেকে বলিয়ে নব বিধাতা রতন ॥ 

এ হেন করুণাসিস্কু মোর গোরারায় । 
অনায়াসে সবজন পরধন পায় ॥ 

ৰ এহেন ঠাকুর আর নাহি প্রেমদীতা । 

। কহয়ে লোচন ভজ নবীন-বিধাতা ॥ 
তেজ নব 

৮৮ পাশা পপ পাশাপাশি 

তবে আর এক দিন শুন অপরূপ । 

শ্রীবাসপপ্ডিত ঘরে আনন্নকৌতুক ॥ 
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পিতৃকর্ম করে সেই শ্রীবাসপপ্তিত। 
শুনয়ে সহস্র নাম অতি শুদ্ধচিত ॥ 

হেনকালে সেই ঠাঞ্জি গেলা গৌরহরি। 
শুনয়ে সহনাম মনৌরথ।পৃরি ॥ 
শুনিতে শুনিতে ভেল নৃসিংহ আবেশ। 
ক্রোধে রাঙ্গ। ছুনয়ান উদ্ধ ভেল কেশ ॥ 

পুলকিত সব অঙ্গ অরুণ ববণ। 

ঘনঘন হুহুক্কার সিংহের গঞ্জন ॥ 

আচন্ষিতে গদা লঞ্ ধাইল সত্ব । 

দেখিয়ী সকল লোকের কাঁপিল অন্তর ॥ 

পলায় সকল লোক না বান্ধয়ে কেশ। 

সহিতে না পারে প্রভুর ক্রোধ আবেশ । 
পলায়নপর লোক দেখি নরহরি। 

ক্ষণেক ছাড়িল গদা আবেশ সম্বরি ॥ 
সর্ব অবতার বীজ শচীর নন্দন | 

যখন যে পড়ে মনে হয়েন তেমন ॥ 
সব সম্ববিষ় প্রভূ বসিলা আসনে । 

বিশ্মিত হইয়! ফিছু বলিল! বচনে | 
না জানি কি অপরাধ ভৈগেল আমার । 

কিবা চিতে অনুমান ভেল তো সভার | 

এ বোল শুনিয়া! সভে বলিল। বচন। 

কি তোমার অপরাধ কি কহ কথন ॥ 

তার পর দিনে কথ শুন সর্বজন । 

আচম্িতে আইল এক শিবের গায়ন ॥ 

নমস্কার করি গৌরহরির চরণে । 

মহেশের গুণগায় আনন্দিত মনে ॥ 

শিব শিব করি ভাকে অন্তরে উল্লাস । 
শিবের ভকতি তার দেহে পবকাশ ॥ 

শুনি আনন্দিত মন ভৈগেল ঠাকুর । 

শিবগুণ শুনি সখ বাড়িল প্রচুর ॥ 

শিবের আবেশে নৃত্য করয়ে তখন। 

আপন। পাপরে সুখে শিবের গায়ন ॥ 

তার সম ভাগ্যবান নাহি কোন জন। 
আপনে ঠাকুর কল স্কন্ধে আরোহণ ॥ 

স্কন্ধে করি আনন্দে সে নাচয়ে গায়ন। 

আবেশে হইল প্রভুর রকত লোচন ॥ 

শিবের আবেশে কহে শিবের কথন । 

খটক ভঙ্বরু মুখে শিঞ্ষার গঞ্জন। 

রাম কৃষ্ণ বলিয়। সে কাদে ডাকে হাসে। 

ক্ষণেক কান্দয়ে গোরা শিবের আবেশে ॥ 

শ্রীবাসপপ্ডিত সেই সর্ধতত্ব জানে । 

শিবস্তব পঢে সেই সাবধান মনে ॥ 

পঢ়ষে মহেশ স্তব শ্রীমুকুন্দ দত্ত । 
আনন্দে নাচয়ে তারা৷ জানে সর্বতত্ব ॥ 

গায়নের কান্ধে হৈতে নাম্বিলা ঠাকুর । 

হারিপরায়ণ হরি গাষে ত প্রচুর ॥ 

আনন্দে নাচয়ে যেন মদে মাতোয়ার।। 

হরিগুণ গায় সুখে সমুদ্র পাথার ॥ 

করুণ। সমুদ্র করে করুণাপ্রকাশ। 

শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদা'স ॥ 

আর অপবূপ শুন তার পরদিনে। 

নিজজন সঙ্গে প্রত নৃত্য অবসানে ॥ 

ভূমিতে পড়িয়া প্রভু দণ্তবত করে। 
আনন্দে বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে ॥ 

হেনই সময়ে এক ত্রাহ্মণী আসিয়া । 

প্রভৃপদান্থুজধূলি লইল হাসিয়া ॥ 
দেখিয়াত মহাপ্রভু সত্বরে উঠিলা। 
্রাহ্মণীচরিত দেখি দুঃখিত হইলা ॥ 
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মহা অন্থতাপ কৰি বিরসব্দন । 

অসন্তোষে নাপিকায় নিশ্বান সঘন ॥ 

সত্বর উঠিয়! প্রভূ গেলা আচম্িতে । 
জাহ্বীর জলে ঝাঁপ দিলেন তুরিতে ॥ 

জলে মগ্ন হৈল প্রভূ না পাই দেখিতে । 

সব নিজঙ্গন ঝাঁপ দিল পাছে তাথে ॥ 

নদীয়াব লোক সব গণিল প্রমাদ। 

কান্দয়ে সকল লোক করয়ে বিষাদ ॥ 

পুত্র পুত্র করি ধায় শচী তার মাতা । 
ঝাঁপ দিতে যায় বিশ্বন্তর হরি যথা ॥ 

উন্মতী পাগলী শচী কান্দে উভবায়। 

হাকান্দ কান্দনায় কান্দে ভূমিতে লোটায় ॥ 

এছন প্রমাদ দেখি নিত্যানন্দ রায় । 

প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গাষ ॥ 

জলে মগ্ন হৈয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে । 

ধরিয়৷ তুলিল গঙ্গীকুলে আচধিতে ॥ 

দেখিয়া সকল লোক হৈল! আনন্দিত 

সব নিজজন কান্দে পাইযা পিরিত ॥ 

শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিশ্বস্তর | 

শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ শুক্লাম্বর | 

গদাধর নরহরি কান্দে প্রভু লঞা। 

বান্থদেব জগদানন্। কান্দে মুখ চাঞা ॥ 

হরিদাস আদি যত যত নিজজন । 

গৌরমুখ দেখি কান্দে তরাসিত মন । 
আর ধত ঘত ছুঃখ পাঞ্জাছে বিস্তর | 

গৌরমুখ দেখি স্থখে সভে গেলা ঘর ॥ 
তবে সর্বজন লঞ্৷ প্রত বিশ্বস্তর । 

মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা ত সত্বর ॥ 

ক্ষণেক থাকিয়া তথা নড়িল্ তুরিতে। 
বিজয় মিশরের ঘর গেলা আচন্দিতে ॥ 

৯ ১৯৭ 

রজনী বঞ্চিয়। প্রভূ উঠিলা প্রভাতে । 
গঙ্গার উত্তর কুলে গেলা আচস্বিতে ॥ 

(ভ্রমণ করয়ে তার না বুঝিয়ে মন । 
তরাস পাইল! সঙ্গে ছিলা ষত জন ॥ 

ব্রাহ্মণসঙজ্জন আর যত যত জন । 

সভে মিলি নিবেদিল বিনয় বচন ॥ 

পর্সন্ন হও প্রভু গৌরগ্ুশনিধি। 
কাতর হইয়া বোল সব অপরাধী ॥ 

কূপা কর মহাপ্রভূ ছার অভিরোষ । 

এমন কতেক লবে বালকের দোষ ? 

করুণীসাগর প্রভূ করুণাবিগ্রহ। 
করুণার অবতার লোক অন্থুগ্রহ ॥ 

এখন বিমুখ কেনে হওত অপিন্নে 

আমরা কি জানি তোর চিত আচরণে | 

ঘরেরে আইসহ প্রস্তু ঘুচাহ প্রমাদ | 
নিজ অনুগত দেখি করহ প্রসাদ ॥ 

এতেক বিনয় যবে কৈল ভক্তগণ ৷ 

সদয় হৃদয় প্রভু দ্রবিলা তখন ॥ 

ঘরেরে আইলা প্রভু আনন্দিত মনে । 
নিজগুণ গায় নিজ অনুগত সনে ॥ 

ন্দীয়ানগরে ভেল আনন্দ উল্লাস । 

গোরাগুণ গায় সৃখে এ লোচনদাস ॥ 

বাপ এরর 

শোক ছাড়ি হৃষ্টমনে তবে গৌরহরি । 

নিজজন সঙ্গে গেল! শ্রীবাসের বাড়ী ॥ 

শ্রীনিবাস হরিদাস আদি যত জন। 

বসিয়! ঠাকুর কাছে নিরীখে বদন ॥ 
হেনকালে মহাপ্রভূ সভ! সন্গিবানে । 

কহয়ে অন্তর কথ! সর্বজন শুনে ॥ 



১৯৮৪ 
সা পা 

ধন জন যৌবন সকল অকারণ । 
না ভজিম্ক সত্যবস্ত কষ্ণের চরণ ॥ 

নিরস্তর দগধে সংসারে মোর হিয়া । 

না করিলু'-কৃষ্ণকম্ম হেন দেহ পাঞ্া ॥ 

ংসার দুল্পভ এই মনুষ্য শরীর । 
শরীক ভজয়ে যে মায়ায় হয় ধীর ॥ 

রুষ্ণ না ভজিলে এই মিছা সব দেহ। 
পতি স্কৃত পিতা মাতা মিছা সব গেহ ॥ 

মায়েরে ছাঁড়িয়া আমি যাব দিগন্তর । 

কহিল সভারে এই মরম উত্তর ॥ 

সর্বলোক বোলে এই বিরুদ্ধ করিয়ে । 

মুবারি কহয়ে ইহা শুনিতে মরিয়ে ॥ 
কেহে! ত না বলে ইহা শুন মহাপ্রতু । 

আমরা ত কারে মুখে নাহি শুনি কতু ॥ 

এ বোল শুনিঞা সেই গৌরভগবান্ 
মুরারি ধৰিয়! দিল আলিঙ্গন দান ॥ 

মুরারিকে রুপা করি সাম্ভাইল ঘরে। 

প্রভৃ-আলিঙ্গনে বৈদ্য আপনা পাসরে ॥ 
পুলকিত সব অঙ্ক আপাদ মস্তক ।, 

পড়িল! ত প্রাচীন আছিল এক শ্লোক ॥ 

তথাহি (শ্রীভাগনতে )-- 

“কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণ শ্রীনিকেতনঃ | 

বরহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহভ্যাং পরিরভ্ভিতঃ ॥" 

ইতি । 

এ বোল শুনিঞা সে প্রকাশে ঠাকুরাল । 

কোটি রবিকিরণ বরণ উজিয়ার ॥ 

আসনে বসিয়! কহে বচন মধুর । 
এই আমি চিদানন্দ না ভাবিহ দূর ॥ 
এ রোল শুনিঞ্া সভে আনন্দে বিহ্বল । 

পলকে ভরিল তার সব কলেবর ॥ 

শ্রীপ্রীচৈক্তন্তমঙ্গল 

শ্রীনিবাসপগ্ডিত সেই উত্তম আচার । 
গঙ্গাজলে অভিষেক করহে তাহার ॥ 

অভিষেক করি পুজা! করে যথাবিধি। 

তাহার পুজায় তুষ্ট হেলা গুণনিধি ॥ 

আনন্দে সকল লোক হরিগুণ গায়। 
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তার পরদিনে কথা অপূর্বকথন। 
সাবধানে শুন কথা কহিব এখন ॥ 

লোকশিক্ষা কৰে প্রভূ লোকশিক্ষাপ্ুরু | 

করুণাসাগর প্রেমভক্তি কল্পতরু ॥ 

নিজজন বুঝাবারে করে যতকাধ্য । 
সংহতি করিয়া আদি অদ্বৈত আচাধ্য ॥ 

শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। 
গদাধর শুক্লান্থর বাম আদি অন্ত ॥ 

নর্হরি রঘুনন্দন শ্রীমুকুন্দ্াস। 

বাস্ছঘোষ জগদানন্দ আদি সর্ব দাস ॥ 

যতেক ভক্ত কব সংহতি করিয়া । 

দেবালয়ে যায় প্রভূ আনন্দিত হৈয়া ॥ 
নেত ধটী পরিধান কান্ধে ত কোদাল । 

করে সম্মাঞ্জনী করি সভার মিশাল ॥ 

সঙ্গের সকল জন ধরে সেই বেশ। 

হাথে ঝণটা কান্ধে কোদাল উভ বান্ধে কেশ 
দেবালয় মার্জন। করিতে যায় প্রভু । 

হেন অদ্ভূত কথ! নাহি শুনি কু ॥ 

কৃষ্ণের হড্ডিপ হয়া বুলে দ্বারে দ্বারে। 

সকল বৈষ্ণবগণ সম্মার্জনী করে ॥ 

এইমতে লোকশিক্ষা করায়ে ঠাকুর । 

ভজহ সকল লোক যে হও চতুর ॥ 

প্রেমভক্তি দাতা আর নাহি কোন জন। 

জানিঞ। ভজ্বহ গৌর্চান্দের চরণ ॥ 
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যুগে যুগে কত কত অবতার আছে। 

ভঙ্জিলে সে ভজে তার অন্রূপ পাছে ॥ 

আবু কেহে। নাহি করে হেন ঠাকুরাল। 
ভক্তি বুঝাবারে করে কান্ধেতে কোদাল ॥ 

না ভজিলে ভজে হেন জন কোন্ যুগে । 

ঘরে ঘরে বুলে কে বা প্রেমভক্তি মাগে ॥ 

ভঞ্জিলে যে ভজে সেই বড়ই ঠাকুর । 
ভক্তে সে কহয়ে ইহা আনে করে দূর ॥ 

বিচার না করে পাত্রাপাত্র কোন দেশে । 

বুন্দাবনধন দিয়া সভাবে সম্তোষে ॥ 

ধন্মাধশ্্ম পর প্রেম যাচই সভারে | 

তারিল সভাবে প্রভূ শচীর কুমারে ॥ 

ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লখিমী অনন্ত । 

আপন বলিতে নারে এহেন দুরস্ত ॥ 

না ভজিলে ভজে সেই বড়ই ঠাকুর । 

এই ত কারণে গোরাগুণে মন ঝুর ॥ 

গোরাপদ ভজ ভাই না কৰিহ হেলা । 

সংসার তরিতে সবে এই মাত্র ভেলা ॥ 

এহেন ঠাকুর কেহ নাহি হয়ে আর। 

কহয়ে লোচন ভজ গোরা অবতার ॥ 

কপার 

ধানগ্র। 

হরি রাম নারায়ণ শচীর হুলাল 

হেম গোরা ॥ ফ॥ 

আর অপরূপ শুন গৌরাঙ্গ চরিত । 

শুনিলে পাইবে সভে বড়ই পিরিত ॥ 

নিজজন সনে পু" পথে চলি যাক । 

কুষ্ণকথা রূসে অঙ্গ আবেশে নাচায় ॥ 

সেই পথে ছিল কুষ্টব্যাখি একজন | 

বিনয় করিয়! কহে গৌরাঙ্গ চরণ ॥ 

১৭ 

১২৯ 

পর্ণাম করে সেই ভূমিতে পড়িয়া। 

সবিনয়ে বোলে কিছু কাতর হইয়া ॥ 

সবলোকে বোলে প্রভু তুমি জনার্দন । 
তুমি সে পুরুষোত্তম তুমি সনাতন ॥ 
তুমি দেবদেবেশ্বর তিন লোকের বন্ধু | 

আমায় উদ্ধার কর তুমি দীন্বন্ধু ॥ 

পতিতপাবন জানি আইলু' তোমা ঠাঞ্ডি। 

তারহ আমারে তুমি সভার-গোসাঞ্ঞ ॥ 
অহে অকিঞ্চননাথ শচীর ছুলাল। 

তারহ আমারে প্রভূ গৌরাঙ্গ-গোপাল ॥ 

আমার অধিক পাপী নাহি ভ্রিভুবনে | 

দুঃ পাই কুষ্ঠব্যাধি কর পরিত্রাণে ॥ 

এ বোল শুনিয়া প্রভূ রুষিল! অন্তর । 

কোপদৃষ্টে চাহে কুষ্ঠটব্যাধি বরাবর ॥' 
ঠাকুর বোলেন শুন পাপ ছুরাচার। 

বৈষ্ণবের নিন্দা কেনে কৈলে তুমি ছার ॥ 

সংসারের ষত জীব সব মোর মিত্র । 

বৈষ্ণবের নিন্দা করে সেই মোব শত্রু ॥ 

আপন নিন্দায় আমি কভু নাহি ছুঃখী । 

প্রীবাসের নিন্দায় কেমনে হব সুখী ॥ 

অকথ্য বচন তু কহিলি তাহারে । 

শত জন্ম ন! তূ্জিলে না ঘুচাব তোরে ॥ 

বৈষ্ণবের অপরাধ করে যেই জন। 

তার পরিত্রাণ আমি না করি কখন ॥ 

বাহিরে পরাণ দেখ এই মোর দ্বেহ। 

বৈষ্ণব অন্তরে প্রাণ নাহিক সন্দেহ ॥ 

বৈষ্বের নিন্দ। করে ষে অধম জন। 

নরকে পড়িলে তার নাহিক শরণ ॥ 

বৈষ্ণবের সেবা করে মোর করে নিন্দা । 

তারে পৰিক্রাণ করি ঘুচাই তার চিন্তা ॥ 



১৩০ প্রীপ্রীচৈতম্যামঙ্গল 

এ বোল শুনিঞ! বিপ্র কাতর হইল। 
ভূমিতে পড়িয়া! স্তব করিতে লাগিল ॥ 

জয় জয় মহাপ্রভু স্যামি শিরোমণি | 

চরণ-পরশে-ধহ্য করিলে অবনী 

জয় জয় নিত্যানন্দ পতিতের প্রাণ। 

রুপার সাগর তুমি দয়ার নিধান ॥ 

' জয় জয়াছৈতচন্দ্র দেব-চুড়ামণি। 
ব্রজেন্্রনন্দনে তুমি আনিলে অবনী ॥ 
জন্ম জয় শ্রীধৃত পণ্ডিত গদাধর। 

যার ভাবে গৌরহরি ব্রজেন্ত্-নাগর ॥ 
জয় জয় শ্রীবাসপপ্ডিত মহাশয় । 

ভক্ত-গোষ্টী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ 
জয় জয় মুবারি তারণ ক্কপাময়। 

গজেন্দ্র-উদ্ধারী জয় ভকত সদয় ॥ 

জয় জয় গণিকা-উদ্ধারী দ্বীনবন্ধু । 

জয় কুজীর ত্রাণ প্রভু কপাসিদ্ধু ॥ 
জয় জয় সামার দারিদ্ ভঞ্জন | 

জয় জয় ভ্রোপদীর লঙ্জা নিবারণ ॥ 

জয় জস্ প্রভূ অজামিল পাপী-ত্রাতা। 

জয় জয় জগাইমাধাই কৃপাদাতা ॥ 
জয় জয় গৌরহরি কৃপা কর মোবে। 
পতিতপাবন বলি বেদে বোলে তোরে ॥ 

লোকে বেদে বোলে প্রভু পতিতপাবন । 

কেমনে জানিল প্রভু তাহার লক্ষণ ॥ 

পতিতপাবন নাম যদ্দি বা ধরিবে। 

আমার নিস্তার তবে অবশ্ঠ করিবে ॥ 

নহে এ নাম তুমি তেজ আপনার! 

যে হউ সে হুউ গতি না হউ আমার ॥ 
যদি বোল উদ্ধারিল মহাঁপাপী গণে। 

হার বৃত্তান্ত শুন কম্ল-লোচনে ॥ 

ব্যাধের উদ্ধার কলে চরণ পায় । 

ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিত তোমায় ॥ 

সেই বলে নিস্তার পাইল সেইজন। 
তুমি বা কেমনে হৈলে পতিত-পাবন ॥ 

গজেন্দ্র উদ্ধার কৈলে শুন তার তত্ব । 

পূর্বজন্মে ছিল সেই তোর প্রিম্ন ভক্ত ॥ 
এহ জন্মে স্তব কৈল অশেষ বিশেষ । 

তেঞ্চ তারে উদ্ধারিল! করি কূপ।-লেশ ॥ 

যদি বল গশিকা আছিল মহা-পাগী। 

কীরে পড়াইত সেই তুঞ্া নাম জপি ॥ 
যদি বল অজামিল মহাপাপী ছিল। 

পূর্বে তোমার ভক্ত শাস্তেতে লেখিল ॥ 

ইহজন্মে তোর নাম মরণের কালে । 

পুত্রমেহে আর্ত হঞ্াা তুঞ্া! নাম বলে ॥ 
সে নাম প্রভাবে পাপী পাইল নিস্তার । 

কামনায় কুজ। পাইল চরণ তোমার ॥ 

হেন মতে উদ্ধারিলে মহাপাপিগণ। 

আমার উদ্ধার কর কমললোচন ॥ 

আমার সমান পাপী নাই ত্রিভুবনে । 

ছুঃখ পাই কুষ্ঠ ব্যাধি কর পরিত্রাণে ॥ 

দেখিয়া করুণ! যদি হঞাছে হৃদয় । 

তথাপি ধেঞ্চববশ সতন্ত্বতা নয় ॥ 

এ বোল শুনিয়া গেল৷ শ্রীবাস-আলয় । 

বসিয়! সকল কথা কহে মহাশয় ॥ 

পথেতে দেখিল কুষ্ঠব্যাধি একজন । 

অপরাধ ভূঞ্জিল সে অনেক জনম ॥ 

তোর অপরাধে সে গপিত দিব্যদেহ । 

তাহারে দেখিয়া মোর না উঠিল ন্বেহ ॥ 
পরিত্রাণ কর তুমি সেই কুষ্ঠব্যাধি। 
কে করিবে পরিত্রাণ তোর অপনাধী ॥ 



স্পা কপ 

যদি বা তাহারে তুমি কৃপাদৃষ্টে চায় । 
তবে সে নিস্তার পায় তোমার রুপায় ॥ 

এ বোল শুনিয়! কহে শ্রীবাসপণ্ডিত ৷ 

হাসিয়া কহয়ে সব কহ বিপরীত ॥ 
মুখ্ডি মহাধম ছার মোরে হেন বৌল। 
মোর ছলে পাতকীর পরিত্রাণ কর। 

মোর ঠাঞ্চি তার দোষ ঘুচিল সর্ববথা। 
প্রসন্ন হইলু' আমি ঘুচাও তার ব্যথা ॥ 

প্রভু বোলে শ্রীনিবাস শুন মোর কথা । 
সভা লই যাই চল কুষ্ঠটব্যাধি যথা ॥ 

এত বলি সভা লই গেলা সেই ঠাঞ্জি। 

শ্ীবাসের পাদোদক দিল! তার গায় ॥ 

যেই পাপ্দোদকবিন্দু লাগে তার গায়। 

স্বর্ণকান্তি যিনি দেহ বিআধি পালায় ॥ 

পালাইল ব্যাধি দেহ নিশ্মল হইল। 
হরি হরি বলি ব্যাধি নাচিতে লাগিল ॥ 

পাইল শ্রীবাস-কুপা পরম-ওষবি । 

সেইক্ষণে নিস্তারিল সেই কুষ্ঠব্যাধি ॥ 

দিব্য দেহ সেইক্ষণে হইল তাহার । 

গৌরাঙ্গ বলিয়া ধায় আরতি বিথার ॥ 
মহাপ্রেমে মত্ত হঞা করয়ে হুগ্কার। 

ক্ষণে মূচ্ছ। হয়ে ক্ষণে প্রলাপ অপার | 

কোথ। গেলা গৌরহরি অন্তবের চান্দ। 

এমন কে তারে ভবব্যাধি জড় আহন্ধ ॥ 

এথা গৌরহরি শ্রীনিবাস-ঘর হৈতে। 

কুষ্টব্যাধি দেখিবারে চলিলা তুরিতে ॥ 
তবে কুষ্ঠব্যাধি সনে হৈল দরশন। 
ধরিয়া পড়িলা প্রভুর দুখানি চর্ণ ॥ 

তুলি প্রভু তাহীরে করিলা আলিঙ্গনে । 
ব্রহ্মার ছুর্লভ প্রেম দিলা সেইক্ষণে ॥ 

মধ্যখণ্ড ১৩৯ 

হাসে কান্দে নাচে গায় গড়াগড়ি যায় । 

গদাধরবন্ধু বলি নাচিয়া বেড়ায় ॥ 

সব ভক্ত আনন্দিত তাহারে দেখিয়! । 

চমত্কার হৈল দেখি সকল নদীয়! ॥ 

শুন সবজন বিশ্বম্তরের চবিত। 

শুনিলে ত প্রেমভক্তি পাইবে তুরিত ! 

তবে সেই মহাপ্রতু অন্তর উল্লাস । 

নাচে সেই বিপ্র দেহে প্রেমার প্রকাশ ॥ 

দেখিয। সে মহাপ্রভু করে হরিনাদ । 

নিস্তারিল কুষ্ঠটব্যাধি করিল প্রসাদ ॥ 

দেখিয়া সকল লোকের আনন্দ উল্লাস। 
গোরাগুণ গায় হখে এ লোচনরদাস ॥ 

পিপাসা 

তবে আর একদিন প্রস্থ নৃত্য করে। 

সে কালে আছিল এক ব্রাহ্মণ দুয়ারে ॥ 

হেনই সময়ে এক ভকত ব্রাহ্মণ । 

বিশ্বম্তরহরি-নৃত্য দেখিবারে মন ॥ 

ঘ্বারেতে যে ছিল তারে না দিল যাইতে | 
দুঃখিত হইল বিপ্র না পাইল দেখিতে ॥ 

দুঃখিত হইঞা বিপ্র নিজঘরে গেল । 

আনন্দে নাচয়ে প্রভূ কিছু ন! জানিল॥ 

তার পরদিনে প্রত গঙ্গান্নান কালে। 
আচন্বিতে সেই বিপ্র দেখিল প্রতুরে ॥ 

দেখিল যে গঙ্গান্নান করে বিশ্বস্তর । 

ক্রোধঘৃষ্টে চাহে বিপ্র কম্প কলেবর ॥ 

প্রভু দেখি কহে বিপ্র সক্রোধ বচন । 

তোবু ঘরে গেলু' তোরে দেখিবারে মন ॥ 
তোর নৃত্য দেখিবারে ছিল বড় সাধ। 
পাপিষ্ট ব্রাহ্মণ এক তাহে দিলে বার্থ ॥ 



১৩২ 
এস পতি, আপ ক পা অত কপিল 

না দিলে যাইতে মোরে ঘাহির-ছুয়ারে । 
তেন মত হবে তুমি সংসার বাহিরে ॥ 
ইহ! বলি উপবীত ছিগ্ডিলেক ক্রোধে । 
ক্রোধে অচেতন বিশ্র নাহি পরবোধে ॥ 

দ্বার মানা কৈল মোরে আমি নাহি সহি। 
শীপ দিল হবে তুমি সংসারের বহি ॥ 
এ বোল শুনিঞা প্রতুর হরিষ অন্তর । 
ব্রাহ্মণের শাপ মোরে হৈল মহাবর ॥ 
শাপ স্বীকার যবে কৈল ভগবান্। 
শুনিঞা ব্রাহ্মণ ভয় পাইল বড় মন ॥ 

আমি কি বলিব প্রভূ ষে বোলাইলে তুমি । 
তুমি সব্দেশ্বরেশ্বর সর্ব্ব অন্তর্ধামী ॥ 
কুতর্কের গণ সব নিস্তার করিবে । 

সন্ন্যাস করিয়। প্রেম তা সভারে দিবে ॥ 

সন্ধ্যাসী বলিয়। গুরু তোমারে বলিবে। 

সেই নত্রভাবে প্রেম তা সভাবে দিবে ॥ 

পরম চতুর শিরোমণি গৌরহরি । 
বিলাইবে পূর্ব প্রেমভাগার উঘাড়ি ॥ 
তোমার প্রতিজ্ঞায় এই ব্রহ্গাণ্ড ডুবিবে। 
সজ্জন দুঙ্জন একজন না এড়াবে ॥ 

আমি সে বঞ্চিত হেলু তোর প্রেমদানে । 
কি হইবে মৌর গতি পতিতপাবনে | 
শুনি প্রভু বোলে শাপ নহে মোর বর। 

মোর বাঞ্চ৷ পুর্ণ কৈলে নাহি তোর ভর ॥ 
শুনি বিপ্র পড়িলেন প্রভুর চরণে। 

তুলিয়৷ ত মহাপ্রভু কৈল আলিঙনে | 
প্রভু-আলিঙ্গনে বিপ্র গ্রেমায় আকুল । 
গবগর কৃষ্ণপ্রেমে হইলা তরল ॥ 
সবিপ্রের মানস পূর্ণ ৫কল ভগবান্। 
জার দুল্পভ প্রেম তাবে কৈল দান ॥ 

গ্রীপ্রীচৈতন্থামঙ্গল 

হেন চিত্র-লীলা করে গৌরাঙ্ৃহুন্দর। 
বুঝিতে না পারে ছুষ্ট অন্তর পামর | 
ইহা বলি মহাপ্রভুর অন্তর উল্লাস। 

শুনিয়া কাতর কহে এ লোচনদাস ॥ 

প্রভূকে যে ব্রহ্মশাপ সব লোকে শুনে। 
আচন্বিতে কীপি উঠে শচীর পরাণে ॥ 

ধক্ধক্ প্রাণ পোড়ে বৃত্তীস্ত না জানে। 

নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরে ছুনয়ানে ॥ 

ব্যাকুল হইঞা শচী পুছে সর্বজনে | 
প্রভুরে যে ব্রহ্ষশাপ লোকমুখে শুনে ॥ 

শুনিয়া মুচ্ছিত হৈঞা৷ পড়িল তথায় । 
চেতন পাইয়া শচী কান্দে উভরায় ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে আইলা আপনার ঘর। 

ক্ষণেক অন্তরে গৃহে আইলা বিশ্বস্তর ॥ 

গৌরমুখ দেখি মায়ের শোক উলিল। 
কান্দিতে কান্দিতে শচী পুছিতে লাগিল ॥ 
শুনবে নিমাই বাপু কিবা কথা শুনি । 
তোমারে ব্রাঙ্গণ নাকি দিল শাপবাণী ॥ 

কোন অপরাধ তুমি কৈলে তার স্থানে 
কেমন ব্রাহ্মণ তার এ কঠিন প্রাণে ॥ 
তোর মুখ দেখি তার দয়া নাহি হৈল। 
আমার বধের ভাগী কোন্ জন হৈল ॥ 

এ ঘরকরণ মোর সব তোমা লঞ1। 

অভাগী শচীর প্রাণ যায় বিদরিয়া ॥ 

সভার ছুলাল তুমি মোর আখি তাবা। 
বিধির বিপাকে পাছে তোমা হই হারা ॥ 
অমিয় সিনান কবি দেখি তোর মুখ ॥ 

দারুণ বচন শুনি ফাটে মোর বুক ॥ 



অভাগী শচীর ভাগ্যে না জানি কি হব। 
তোর অমঙ্গল হৈলে পরাণে মরিব ॥ 
এ বোল শুনিয়া সেই গৌরাঙ্গসুন্দর | 

মায়েরে কহয়ে কিছু প্রবোধ উত্তর ॥ 

শুন গো জননী তুমি আমার বচন। 
কি লাগিক্সা রোদন করহ অকারণ ॥ 

মোর অপরাধ নাহি ব্রাহ্মণের স্থানে। 

মোরে যে শাপিল বিপ্র সেহ অকারণে ॥ 

বিনি অপরাধে শাপ লাগিব বা কেনে। 

নিশ্চয় জানিহ মাত এ সত্য বচনে ॥ 

ইহা বলি গেলা প্রভু জাহ্ুবীর তীরে । 
স্ুরনদী নান করি আইল নিজঘরে ॥ 

ঘরে আমি মহাপ্রভু পরম সাদরে। 

কৃষ্ণ পৃজাচ্চনা করে হরিষ অন্তরে ॥ 

পূজা করি স্তব পাঠ পড়ি কথোক্ষণ। 

তুলসীরে জল দিলা প্রেমাবিষ্ট মন ॥ 

প্রণাম করিয়। প্রভু ৫কল জলপান। 

সাদরে নিরীখে শচী পুত্রের বয়ান ॥ 
কোটি চান্দ জিনি গোর! বদন-প্রকাশ । 

গৌরাঙ্গ চরিত্র কহে এ লোচনদাস ॥ 
সতী 

বিভাস রাগ। দিশ]|। 
জয় জয় গৌরাঙ্গচান্দ 
নদীয়া উদয় কলিকালে ॥ 

না হারে আমার প্রভুর গুণ শুন । 

এ তিন ভূবন আলো কৈল যার গুণ ॥ 
না হারে গৌরাঙ্গচান্দের কথা শুন। 

কি আবে আরে হয় ॥ প্র ॥ 

আর কথা শুন ভাই বড় অপরূপ । 

নদীয়ানগরে নিতি নৌতুন কৌতুক। 

মধ্যখণ্ড ১৩৩৬ 

নিজঘরে বসে প্রভূ আনন্দিত মন । 

চৌদ্দিগে বেয়া বৈসে যত নিজজন ॥ 
এইমত আছে প্রভু আনন্দিত মনে। 
আচসম্বিতে এক নাদ উঠিল গগনে ॥ 

মধু দেহ বলি ডাকে মেঘ-নাদে পুন। 
শুনি আনন্দিত প্রভূ অতি হ্ৃষ্টমন ॥ 

সেইক্ষণে ধরে প্রভূ হলায়ুধ রূপ। 

নীলবসন শ্বেতপর্বতন্বূপ ॥ 

স্থন্দর চরণ আশ্বাসন সে বচন । 

অদ্ভুত দেখিয়া সভার হৃষ্ট হৈল! মন ॥ 
সবজন প্রেমদাত। প্রেম বিলসয়। 

আপন আবেশ সেই ধরে মহীশয় ॥ 

হরিগুণ গাই সব নিজজন সনে। 

সেইমনে গেলা অদ্বৈত মুরারির স্থানে ॥ 
তথ গিয়া কহে প্রভু গদগদ ভাষ। 

মধু দেহ বলি প্রভূ অষ্ট অষ্ট হাস ॥ 

দেহের বরণ যেন বাল-দিননাথ । 

মধু দেহ বলি ঘনঘন পাতে হাথ ॥ 
তোয়পুর্ণ ভাজন ধরিয়া নিজকরে । 

মধুপান করি তোলে রসের উদগারে ॥ 
টলমল করি নাচে যেন মাতোয়াল। 

ঢেউ ঢেউ করি তোলে রসের উদগার ॥ 

ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে ক্ষণে কান্দে হাসে। 
অধর মিঠাই” ক্ষণে অষ্ট অষ্টর হাসে ॥ 
দেখিয়া সকল লোক করয়ে স্তবনে । 

হুলধর, বলি কেহে। পড়য়ে চরণ ॥ 

তবে সেই মহাপ্রভু লীলা-বলরাম। 

ক্হয়ে অস্ত কথা অতি অন্থপাম ॥ 
শ্রকৃষ্ণ নহিয়ে আমি নাহি হব দুখী । 

অদ্ভুত সুপেয় মধু আনি দেহ দেখি ॥ 



১৩৪ শ্রীপ্রীচৈতন্যমঙ্গল 

সেইখানে এক দ্বিজ আছিল দীণ্ডায়্যা | 
ইহ মল্প বলি ফেলে অস্গুলে ঠেলায়্যা ॥ 
অঙ্গুলি ঠেলায় বিপ্র পড়ে অতি দূর। 
লজ্জা! সে পাইল বিপ্র ফেলিল ঠাকুর ॥ 

প্রভাতে আবেশ ভেল সায়াহ্ুসময় । 

লীলাবলবাম ক্রীভা করে মহাশয় ॥ 

১ 

তার পর দিনে শুন অপরূপ আব। 

নাচয়ে ঠাকুর বলদেব অনুকার ॥ 

আচন্ষিতে আর্তনাদ করি পাইল মোহ। 
বলরাম স্মরণে নয়ানে বহে নেহ ॥ 

ভূমিতে পড়িয়। মহা প্রভু মুক্তকেশে । 
মুখে পানী দেই সর্বজন পাই ক্লেশে ॥ 

ক্ষণেকে লভিল সংজ্ঞা গদাধর দেখি । 

কহিল কাতরবাণী ইঙ্গিত সে লখি ॥ 

তুমি সে আমাৰ বন্ধু প্রাণসম জানি। 

তোর প্রেমে বশ আমি শুন দ্িজমণি ॥ 

তোর নাথ মুঞ্চি হঙ তুমি মোর প্রাণ। 

গদ্াইর গৌরাঙ্গ আমি কর অবধান ॥ 
মোর যত ভাব তোথে নহে অগোচর । 

আমার অন্তর শক্তি তোর কলেবব ॥ 

রাত্রিদিন মোর সঙ্গ তিলেক না ছাড় । 

তোমা বিনে মোর কথা জানে কে ব। দট ॥ 

মোর প্রিয়তম ষত সব বন্ধু জন। 

আনহ সকল জন দেখিব এখন ॥ 

আজ্ঞা পাইয়া গদাধরপত্তিত সভারে । 
আনিল আচাধ্যপ্পত্ব আদি বত আরে ॥ 

আসিয়া দেখিল ধত মহোতম জন । 

পপি পিপাসা সাপ ০ পাউপপাপন 

কহিল আচাধ্যরত্ব মধুর বচন। 
কহনা কথন বাপ ইহার কারণ ॥ 
শুনিয়া তাহার বাণী কহে বিশ্বস্তর । 

কহিতে না পারে ক গদগদ স্বর ॥ 

অতি সুবিহবল কহে আধ আধ বোলে । 

শ্বেতগিরি হলাযুধ দেখিল মা কোলে ॥ 

স্বর্ণ সমান কর স্থ্যা সম আভা । 

ঝলমল করে অতি অলঙ্কার শোভা ॥ 

কহিতে কহিতে প্রভু সেই পুনর্বার। 
বলদেব দেখি শ্বেতপর্বত আকার ॥ 

তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বস্তররায়। 

সেই মত আবেশেতে পুন নাচে গায় ॥ 

সকল বেষঞ্চবজন আনন্দে বিহ্বল | 

বলরাম প্রেমে সভে করে টলমল ॥ 

আনন্দে ভরল সব দিগবিদিগে। 

হইল ত দিন বাতি আবেশ না ভাঙ্গে ॥ 

তাব প্র দিনে হৈল অদ্ভুত নপ্তন। 

চৌদিগে বেটিল যত ভক্ত মহাজন ॥ 
পদতল-ভারে মহী করে টলমল । 

ঢুলায় করুণ আখি আধ আধ বোল ॥ 

মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর । 

চলিতে না পারে প্রেমে আনন্দ নির্ভর ॥ 

যেন পহ্ আবেশ আবেশ তেন সঙ্গী । 

নাচয়ে বিহ্বল প্রভূ বলরাম রঙ্গী ॥ 
নাচিতে গাইতে ভেল সায়াহ্ছ সময় । 

আচশ্বিতে বদনে বারুণীগন্ধ কয় ॥ 
বারুণীর দিব্যগন্ধে ভেল আমো।দিত । 
চাহিতে না পাবে যেন চৌদিগে চরিত ॥ 
দশদিগ আমোদিত বারুণীর গন্ধে। 

মাতল ভক্ত অতি প্রেমার উন্মানে ॥ 



হেনকালে শ্রীরামপত্ডিত দ্বিজবর্ধ্য | 

ষে দেখিল শুন তবে অন্থভ্রব কাধ্য ॥ 

আচগ্ষিতে দিব্য দিব্য পুরুষরতন । 

সেইখানে দিব্যবেশে টহল উপসন্ন ॥ 

কারে। এক কর্ণে পন্ম কমললোচন। 

এক কর্ণে কুগুল ধরে নীলিম বসন ॥ 

পীতবস্ত্র পাগড়ি বান্ধিয়! লটপটি। 

কহিতে ন। পারি রূপ বেশ পরিপাটা ॥ 
বনমালী নাম এক ব্রাহ্মণ তথাই । 

কহিব তাহার কথা শুন সর্ব ভাই ॥ 
দেখিলেন কাঞ্চননিশ্মিত কলেবর । 

বত্বে বিভূষিত যেন সুমেক্হুন্দর ॥ 

দেখি অতি সৃষ্ট চিত তন্থ পুলকিত । 

দেখিয়া সকল লোক ঠৈলা আনন্দিত ॥ 

হলায়ুধ বেশে নাচে তিন লোকনাথ । 

সকল ভকত জন নাচে তার সাথ ॥ 

অন্তরীক্ষে দেবগণ হরষিত মনে । 
সম্তোধহদয়ে গেলা আপনার স্কানে ॥ 

এইমনে আনন্দে গোঙায় দিবানিশি | 

স্থরন্দীন্নানে প্রভূ যায় হাসিহাসি ॥ 

সকল বৈষ্ণবগণ করি একমেলে । 

করয়ে মজ্জন কেলি জাহবীর জলে ॥ 

নিজজনসনে পহু' হাসপরিহাসে। 

কৌতুকে করয়ে ক্রীড়া তা সভার রসে ॥ 
স্নান সমাধিয়| প্রভূ উঠিল সত্ব । 

প্রভু নমস্করি সভে গেলা নিজ ঘব ॥ 

নিজালয় গিয়! প্রভু আছে মহাস্থে । 
প্রভাতে আইল। সভে প্রভুর সম্মুখে ॥ 

সভারে কহিল" প্রভু শুন এক বাণী। 

গদগদ কহিতে বেকত আধখানি ॥ 

মধ্যখণ্ড ১৩৫ 

বরাহ ঠাকুর মোরে আলিঙ্গন দিল । 
হলাযুধ মোর হিয়া প্রবেশ করিল ॥ 

নয়ানে অগ্তন ভেল মুবলীবদন । 
কহিল অমৃত কথ শুন নিজজন ॥ 

কহিল যে মহাপ্রভু শ্রীবাস দেখিয়া! | 

মোর বাঁশী চাহি দেহ শ্রীহাথ পাতিয়া ॥ 

তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুরু। 

কহিল তাহারে তেঁহ ভক্ত স্থচতুর্ ॥ 

শুন শুন মহীপ্রভু এই তোর ঘবে। 

রাখিল ভীম্মককন্তা মুরূলী তোমারে ॥ 
কপাট লাগিল রাত্রে ঘরের দুয়ারে । 

এখনি পাইবা বাশি কহিল তোমারে ॥ 

এইমনে ক্ষণেক্ষণে আনন্দকৌতৃক। 
নদীয়াবিহার এই বড় অপৰূপ ॥ 

যে জানয়ে কৃষ্ণরূম সে জানে মর্ম । 

নদীয়া বিহার প্রেম এই বড় ধন ॥ 

যে না জানে তারে মুঞ্ডি করিয়ে প্রনতি | 

হেলা না করিহ গোরাগুণে দেহ মতি ॥ 

মন দিয়া বুঝ ভাই ক আছে ইহাতে । 

ত্রিজগতনাথ প্রভু লাগ পাবে হাথে ॥ 

না ভজিলে নাহি নাহি নাহিক নিস্তার । 

এ লোচন দীস ইহা! বোলে বারবার ॥ 

তার পরদিনে প্রভূ বসি দিব্যাসনে। 

কহিতে লাগিল কিছু সব ভক্তগণে ॥ 

মোর এই সংকীর্তন-যজ্জের মহিমা । 

সব শাস্ে কহে ইহার মহিমা গরিমা ॥ 
সর্ববধন্ম-সার এই সংকীর্তন-ধর্্ম । 

বিশেষ জানিবে কলিষুগে এই করব & 
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পঞ্চম সে বেদ হতে প্রকাশ ইহার। 

শিব ত্তেহ পঞ্চমুখে গায় অনিবার | 

নারদ বীণায় গাই বুলয়ে নাচিয়া। 
শুক সনকাদি ভক্ত বুলয়ে গাইয়া ॥ 
বৃন্দাবনে রাধারুষ্ণ এই বেদ লঞ্া। 

গোগী সঙ্গে নাচি বুলে প্রেমাবিষ্ট হা ॥ 

নিত্য বৃন্দাবনে স্থিতি পঞ্চম জানিবে। 

তেঞ্ি শিব গান করে মহাপ্রেমভাবে ॥ 

তথাপি গাইয়া শিব ওর না পাইল। 

হেন বেদ কলিষুগে প্রকাশ হইল ॥ 

গানে যেই করে সেই প্রবোধ হইয়া । 
গানরূপে বেদের উচ্চাবে মহাদয়া ॥ 

সব লোক কর্ণ গর্ত কুণ্ড পরিসর । 

জিহবা ক্রব, ধ্বনি রস দ্বৃত মনোহর ॥ 
অন্তরে প্রবিষ্ট হঞ্া ভাব-অগ্রি জালে । 

অগ্নিশিখা পুলকাশ্র কম্প কলেবরে ॥ 

সর্বপাপে যুক্ত হেয়া সব জন নাচে। 
সালোক্যাপ্ধি মুক্তি তার ফিরে পাছেপাছে ॥ 

কদাচ না দেখে সেই নয়ানের কোণে। 
নাচিয়া বুলয়ে কৃষ্*-রস-আন্বাদনে ॥ 

সে ষজ্ঞ বেটিয়া রহে বৈষ্ণব আচাধ্য। 

জানিবে কীর্তনযজ্ঞ সর্বজ্ঞ আর্ধ্য ॥ 

ইহাতে জন্ষিল এই প্রেম মহাধন। 

ইহার গৃহস্থ নিত্যানন্দ আবরণ ॥ 

গদাধরপপ্তিত এই প্রেমের গৃহিণী । 
এই তত্ব জানিবে সকল ভক্তমণি ॥ 

অদ্বৈত আচারধযগোসাঞ্িৎ আমারে আনিয়!। 
সঙ্থীর্ভনঘজ্ঞ স্থাপে হ্ৃষ্টি হইয়া ॥ 
শ্রীনিবাস নরহরি আদি ভক্তগণ। 
তো-স্ভারে লঞ মোর যজ্ঞের স্থাপন ॥ 

প্রীপ্রীচৈতগ্যমঙ্গল 

এই ষজ্স কলিকালে দেহ ঘরে ঘরে। 

তরুক সকল লোক পতিত পামরে ॥ 

এবোল শুনিঞা ভক্ত কান্দিয়। কান্দিয় । 

প্রভু-চরণে পড়ে চলিয়া ঢলিয়া ॥ 

সভারে করিল! কোলে গৌর-ভগবান্। 
শুনি আনন্দিত কথা এ লোচন গান ॥ 

ধুলাখেলা জাত। বরাড়ীরাগ। 
আরু অপরূপ কথা, শুন গোরা গুণ গাথা, 

লোক-বেদ অগোচর বাণী । 

আবেশের তেজে করে, ভক্তিযোগ পরচারে, 

করুণাবিগ্রহ গুণমণি ॥ 

শুন কথা মন দিয়া। আন কথা পাসরিয়া, 

অপরূপ কহিবার খেল।। 

নিজজন সঙ্গে করি, শ্রীবিশ্বস্তর হরি, 

শ্রচন্্রশেখরবাড়ী গেলা ॥ 

কথ! পর সঙ্গে কথা, গোগীকার গুণগাথা, 

কহিতে সে গদগদ ভাষ। 

অরুণ বম্বান ভেল, ছুন্য়ানে ঝরে নীর, 

আবেশেতে বসের প্রকাশ ॥ 

কমলা যাহার পদ, সেবা চাহে অবিরত, 

হেন প্রভু গোপীকার তরে। 

পর সঙ্গে হয় ভোরা, হেন ভক্তি কৈল তারা, 
কথা মাত্র সেই বেশ ধরে ॥ 

তবে বিশ্বস্তর হরি, গোপিকার বেশ ধরি, 

শ্রীচন্দ্রশেখরাচাধ্য ঘরে। 

নাচয়ে আনন্দে ভোলা, শ্রীবাস হেনই বেলা, 
নারদ আবেশ ভেল তারে ॥ 

প্রভুরে প্রণাম করে, বিনয় বচন বোলে, 
দাস করি জানিহ আমারে । 
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এমন কহিয়া বাণী, তবে সেই মহামুনি, | এতেক কহিল বাণী, শ্রীনিবাস দ্বিজমণি, 
গদাধর পণ্ডিতেরে বোলে ॥ শুনি আনন্দিত সব্জন । 

শুনহ গোপীকা তুমি, যে কিছু কহিয়ে আমি, : সকল বৈষ্ণব মিলি, করি সভে কোলাকুলি, 
তোর পূর্ব কথা কিছু জান । দেখি বিশ্বস্তরের চরণ ॥ 

অপূর্ব কহিয়ে আমি, জগতে দুল্পভ তুমি, ৰ নাচয়ে আনন্দ ভোরা, প্রেমে গরগর তারা, 
তোর কথা শুন সাবধান ॥ হেন্কালে আইল। হবিদাস। 

ৃ ূ 
শুন'তে সভার কথা, কহি আমি গুণগাথা, ৷ দণ্ড এক করি কবে, সম্মুখে দাড়াইয়া বোলে, 

র গোকুলে জন্মিলা জনে জনে । ৰ গুণ গাহ পরম উল্লাস ॥ 

ছাঁড়ি নিজ পতিতব্রত, সেবা কৈল অবিরত, ূ হরিগুণ সঙ্কীর্তন, কর ভাই অনুক্ষণ, 

অভিমত পাঞা বৃন্দাবনে ॥ ঈ ইহা বলি অট্ট অট্ট হাসে। 

প্রধান প্ররুতি তুমি, কিজানি কহিতে আমি, হরিগুণ-গানে ভোরা, ছুনয়ানে বহে ধারা, 
কৃষ্ণ আধাশক্তি রাধা তুমি । আনন্দে ফিবয়ে চাবিপাশে ॥ 

বমণীর শিরোমণি, কুষ্ণ-প্রেম সোহাগিনী, : শুনি হরিদাস বাণী, সকল বৈষ্কবমণি, 

তোর তত্ব কি বলিব আমি ॥ অমৃত সিঞ্চিল সব গা । 

এঁছন করিলে ভক্তি, কেহ না জানষে যুক্তি, 
পবম নিগুড তিন লোকে ॥ 

ব্রহ্মা মহেশ্বর দেবা, লখিমী অনন্ত কিবা, 

হবষিত নাচে গায়, মাঝে নাচে গোরারায়, 

কান্দিযা ধরয়ে ছিরি পা ॥ 
তবে বর্বগুণধাম, অদ্বৈতআচাধ্য নাম, 

| 
| 

তাকেধিক পরসাদ তোকে ॥ আইলা সব বেৈষ্বের বাজা। 
প্রহলাদ নারদ শুক, সনাতন সনক, ূ পূর্বভাব সোডরিযা, ভাবোল্লাসে মত্ত হৈঞা, 

না! জানয়ে তোর ভক্তি লেশ। | প্রভুর চরণ করে পুজা ॥ 

ত্রলোক্য লখিমীপতি, চাহে তোর পিবিতি, ! হবি হবি বলি ডাকে, চমক লাগিল লোকে, 
অঙ্গে ধবষে বব বেশ ॥ আনন্দে নাচষে প্রেমভবে। 

লখিমী যাহাব দাসী, তোর প্রেম অভিলাধী, ৷ পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা, 

হৃদয়ে ধরষে অনুরাগ | ূ প্রেমনীর ছুনয়ানে ঝরে ॥ 

সকল ভূবনপতি, তুলাইল সে পিবিতি, ৷ গৌর্চন্ত্র নেহারে, ঘন ঘন হুহুক্কারে, 
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥ প্রেমানন্দে মারে মালসাট । 

তোরা সে জানিলি তত্ব, প্রত গুণ মহত্ব, ; সকল বেষ্ব মিলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি, 
পিরিতি বান্ধিলি ভাল মতে। পসারিল অপরূপ হাট ॥ 

উদ্ধব অক্রুর আদি, সবে তোর পরসাদী, ; সকল বৈষ্ণব জনে, আনন্দিত মনে মনে, 
অনুগ্রহ না ছাড়িহ চিতে । প্রেমার সাগরে দিল ডুব । 
৯৮ 

শি স্পা পাশে আপি পলাশী | এিপপীপীপিপিপিপপিপীপিপছি 
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সকল ভকত মেলি, আবেশে গৌরাঙ্গ হবি, তবে স্তব তৈল সভে, স্থুররুত মহাস্তবে, 
প্রকাশয়ে সংসারের শুভ ॥ তুষ্ট হঞল বোলে আদ্যাশক্তি। 

এখনে কহিয়ে শুন, সাবধানে সর্ধজন, ; দেবতা আসনে বসি, কহে লহু লু হাসি, 
গোপিকা আবেশ বশ প্রতু। দেখিবারে আইলু' প্রেমভক্তি ॥ 

হৃদয়ে কাচলি পরে, শঙ্খ ক্কণ করে, | তো সভার নৃত্যগীতে, আইলু' দেখিবার চিতে; 
দুটি আ্বাখি রসে ডূবুডুবু ॥ কহিলু' আপন অভিলাষ । 

পষ্ট বসন পবে, নৃপুর চরণতলে, ; এ বোল শুনিয়৷ পুন, কহে সেই সব জন, 
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি | নিজভক্তি কর পরকাশ ॥ 

রূপে ত্রিজগত মোহে, উপম। বা দিব কাহে, | এ বর মার্ষিল যবে, আদ্যাশক্তি বোলে তবে, 
গোগীবেশ ঠাকুর আপনি ॥ শুন শুন শুন সবজনে । 

আলোক অঙ্গের তেজে, বাধু বহে মলয়জে, : আমি চণ্ডী পরচণ্ড সভে হবে প্রচণ্ড, 
তাহে নব মালতীর মালা । এই বর দিল সর্জনে ॥ 

স্থমেরুশিখরে ষেন, স্বরনদী ধারা হেন, | এ বোল শুনিঞ্া তবে, পরণাম করে সভে, 

গোরা অঙ্গে বহে ছুই ধারা ॥ দণ্ডবত ভূমিতে পত়িষ। ৷ 

সকল বৈষ্ণব মাঝে, নাচে মহানটরাজে, ; তবে সেই ঈশ্বরী, হরিদাস কর ধরি, 

রসের আবেশে ভাব ধরে । কোলে বসাইল সে হাসিয়া । 

এইমন করিতে,  লখিমী পড়িল চিতে, | বসিয়া তাহার কোলে, হরিদাস হাসি বোলে, 
সেই বেশে গেল! প্রভু ঘরে ॥ ৰ পাচ বরিষের যেন শিশু । 

ঘরে সাস্তাইয়া আত্ত্ে, দিব্যচতুভূজ মৃত্ত্ে, | আশ্চধ্য দেখিয়া মনে, আনন্দিত সব জনে, 
দেখি দাণ্ডাইল তার কাছে। ৰ হরিষ পাইলা পক্ষী পশু ॥ 

আধ নয়ানে চাহে, আধ পদে চলি যায়ে, । সেইক্ষণে একজন, কহিল যে বচন, 

বসনে ঢাকিল ত্াখে পাছে ॥ মুবারিকে চাহ দয়! দিঠে। 

তবে সব নিজজনে, পড়ি তাব শ্রীচরণে, ! এ তোমার নিজ দস, এ বোল শুনিয়া হাস, 

বিনয় বচনে পটে স্ততি। অমৃত মধুর মহামিঠে ॥ 

শ্রীন্তব পড়ে কেহো, আনন্দে বিভোর সেহো, | নযান করুণা জলে, ঝর ঝর অমিয় ঝরে, 

বর মাগে দেহ প্রেমভক্তি ॥ করুণায়ে অরুণ মুখচন্দ্র | 

সবজন স্তব করে, সেই প্রভু বিশ্বস্তরে, ; হেনকালে শচীদেবী, আপনে শ্রীপাদ সেবি, 

আগ্যাশক্তি পড়ি গেল মনে । প্রেমানন্দে ভেল পরতন্ত্র ॥ 

সেইত আবেশ ধরে, সর্বজন চমৎকারে, ; তবে সেই কাত্যায়নী, সবজন কাছে আনি, 
স্তব পড়ে কৃত স্থর্গণে ॥ নিজ সত করি হেন মানে। 



মধ্যতণ্ড 
এপি 

পুত্রন্সেহ করে লোকে, সবজন দেখি তাকে, 
প্রেমজল ঝরে ছুনয়ানে ॥ 

হেন্কালে সেইক্ষণেঃ আসি এক ব্রাঙ্মণে, 

প্রভু বলি ভাঁকে উচ্চনাদে । 

আত্মজনার আর্তনাদে, শুনিয়া ফুকরি কান্দে, 

ভইগেল ঈশ্বর উন্মাদে ॥ 

আঁপনি ঈশ্বর হঞ, নিজ প্রেম প্রকাশিঞা, 
নিজগুণে করি ঠাকুরাঁল । 

সবজন বেরি বেরি, দগুপরণাম করি, 

ঈশ্বর আবেশে পুনর্বার ॥ 
এই মনে সব নিশে, গোডাইল বসাবেশে, 

প্রভাতে চলিল। নিজঘর । 

যত জন সঙ্গে যায়, দেখে যেন গোবারায়, 

কেবল প্রচণ্ড দণ্ডধর ॥ 

এইমনে গৌরহরি, করুণা প্রকাশ করি, 

অখিল ভুবনে এক কর্তী। 

করুণাকারণ আসি, দীনভাব পর্কাঁশি, 

আপে করে পৃথিবীর চিন্তা! ॥ 

হেন অপরূপ কথা, শুনিঞ। সংসার-ব্যথা, 

না ঘুচয়ে যাহার অন্তরে । 

৫ ০০ পাশিশী িপিশট শশা স্পপাপশাশাপপীপাপপীশী পিপিপি পা পালিশ 

র 

১৩৯ 

এইমাত্র মোর চিস্তা, অন্তরে মরম ব্যথা, 

হেন অবতার যায় পাছে। 

তা লাগি কান্দয়ে হিয়া, কাহারে কহিব ইহাঁ, 
গুণ গায় এ লোচন দাসে ॥ 

মোর প্রাণ আবে গোরাচান্দ নাবে হয় ॥ঞ্র॥ 

কৃহিব অপূর্বব কথা লোকে অগোচর । 

| কভু নাহি দেখি যাহা জগত ভিতর ॥ 

তিলেক সন্দেহ কিছু না করিহ চিতে। 

প্রকাশ করিল প্রভূ সব জন হিতে ॥ 

চন্দ্রপেথরের বাড়ী নাচিয়া গাইয়!। 

ঘরেরে আইল। প্রভূ আনন্দিত হৈয়া ॥ 
। আনন্দিত শ্রীচন্্রশেথর ভট্টাচাধ্য | 
তাহার বাড়ীতে কথ কহিব আশ্চর্য্য ॥ 

নাচিয়। আইল প্রভূ রহিল ছটাক। 

উদয় করিল যেন চান্দ লাখে লাখ ॥ 

অদ্ভূত শীতল শোভা অমৃত অধিক । 

চাহিতে না পারি যেন চৌদিকে তড়িত ॥ 
হৃদয় আহ্লাদ কবে দেখি হেন সাধ। 

আ্বাথে মেলিবারে নারে তেজে করে বাধ ॥ 

না ঘুচিব কোন কালে, যে ইথে বিস্ময় ধরে, | চমক লাগিল সে নদীয়াপুর জনে। 
| কিবা! অপরূপ সেই দেখিল নয়নে ॥ তারেধিক নাহিক পাবে ॥ 

যুক্তি অনুভব শাস্্, তিনে এক কহে মাত্র, 

সাক্ষাতে না দেখে পর্চার | 

বিচার ন। করে ইহা, ছিল কি হইল সিষা, 

কেমনে নিস্তার হৈব তার ॥ 

গোরা অবতার হেন, করুণাপ্রকাশ যেন, 

নাহি হয় না হইবে আবু। 

যে বলুসেবলু লোকে, অনুভবে কহি তাকে, 

মনে মনে করুক বিচার ॥ 

ূ 

| আসিয়া বৈষ্ণব জনে পুছে সর্বজন । 

কি জান সন্দর্ভ কথা কহ না কথন ॥ 

সকল বৈষ্ণব বলে আমরা কি জানি । 

নাচিয়া আইল! গৌরচন্দ্র দ্বিজমনি ॥ 

এই মাত্র জানি, কিছু না জানিয়ে আবু । 

লোক বেদ অগোচর চরিত্র তাহার ॥ 

সাত দিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজোরাশি । 
তেজের ছটায় নাহি জানি দিবানিশি ॥ 



১৪০ ্রীত্রীচৈতন্তমঙগল 
পপ ০৬ পট পাপা লা জা 

নিতুই নৃতন অতি অপরূপ কন্ম। 
প্রকাশে শচীর স্থৃত সর্বময় ধর্ম ॥ 

তার পর দিনে শ্রীনিবাস দ্বিজবর । 
কহয়ে ঠাকুর আগে হৃদয় উত্তর ॥ 

কলিযুগে হরিনাম গুণসঙ্কীর্তন। 
পূরণ ফল বোলে কেনে আর যুগে ন্যুন ॥ 

শুনিয়! ঠাকুর কহে শুন শ্রানিবাস। 

বড় কথা স্থুধাইলে কহিব বিশেষ ॥ 
সত্যযুগে পুর্ণ ধন্ম ধ্যান মাত্র সাধি। 

ত্রেতায় সাধয়ে যজ্জধন্ম উদারধী ॥ 

দ্বাপরে কৃষ্ণের পূজা কহিল এ মন্ম। 

কলিষুগে মুক্ত নহে সেই সব কম্ম ॥ 
আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগবান্। 

কলিযুগে সর্ধবশক্তিময় হরিনাম ॥ 
সত্য আদি তিন যুগে যত সর্বজন । 

ধ্যান যজ্ঞাচ্চনাবিধি সেবে নারায়ণ ॥ 

পাপ কলিষুগে জীবের ছুরম্তচরিত। 

এই ত কারণে দুয়। ভেল বিপরীত ॥ 
আপনে ঠাকুর নিজ সঙ্কীর্ভনরূপ | 

অনায়াসে সর্বসিদ্ধি সাধি কলিষুগ ॥ 
সত্য আদি যুগে যাহা সাধি মহাদুখে 

প্রভুর কৃপায় স্থখে সাধি কলিধুগে ॥ 

এইমনে আনন্দে সানন্দে দিন যায় । 

আচন্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায় ॥ 

নাবিল নাবিল এথা রহিবাকে আমি । 

দেখিবাবে ধাঁব শ্রীল বুন্দাবনভূমি ॥ 
কতি মোর কাজিন্দী ষমুনাবৃন্দাবন । 
কৃতি মোর বহুল! ভাগ্ীর গোবদ্ধন ॥ 

শপ িক্ীীছি পাপী পান পিশীপাশি পাপা শশী শাশিাশপিশিশিপটি শপ শাকিলা িশাশীশীীশীশীাীতিশি পাকি পিপিপীপিলোকদকি 

পাতি গেল! আরে মোর ললিতাদি রাধা। 

কতি গেল! আরে মোর এ নন্দ যশোদা ॥ 

শ্রীৰাম স্থদাম মোর রহিল কোথায। 

ধবলী সাওলী বলি অনুরাগে ধায় ॥ 

ক্ষণে দত্তে তৃণ ধবি করুণা করিয়া । 

ফুকরি ফুকরি কান্দে চৌদিকে হেরিয়! ॥ 
এ ভব-সংসার আমি কেমনে তরিব । 

সে নন্দনন্দনপদ কোথা গেলে পাব ॥ 

ইহা বলি ছিগ্ডিল গলার উপবীত । 

কৃষ্ণের বিরহে ছুঃখ ভেল বিপরীত ॥ 

[ হবি হরি বলি ভাকে ছাড়য়ে নিশ্বাস। 
অশ্রধারা গলে কিছু না কহে বিশেষ ॥ 

পুলকে পুরিত তন্ন আনন্দ বদন । 

দেখিযা মুবারি কিছু বোলয়ে বচন ॥ 

শুন শুন মহাপ্রভু গৌর-ভগবান্। 
টা অসাধ্য নহে কহি পরিণাম ॥ 

| থাকিতে চলিতে তুমি পারহ সর্ধ্্থা। 

| ঠা আমার বোল না দিবে অন্যথা ॥ 

| তুমি যর্দি এখনে চলিবে দেশান্তর । 

তবে আর বচন শুনিব কেবা কার ॥ 

স্বতন্ত্র করিব করি যেবা মনে লয়। 

পুন প্রবেশিব সভে সংসার আশ্রয় ॥ 
ঘতেক কৰিলে নাথ কিছুই নিল । 

নিশ্চয় করিয়। প্রভু তোমারে কহিল ॥ 
এ বোল শুনিঞ৷ প্রভু নিশবদে রহি। 

খণ্ডিবারে নারিল মুরারি যত কহি | 
তবে আর কথোদিন রহিল] কৌতুকে । 
নয়ান ভরির!। দেখে নদীয়ার লোকে ॥ 

জননীর হৃদয় নয়ন লিপ্ধ করি । 

বিষ্ুপ্রিয়াসঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহরি ॥ 



পপ শাপিপিস্পাসপাপলাস্পি দা পিল 

স্বজন-বান্ধব সঙ্গে আছে মহাস্থথে । 

সভারে সন্তোষে বত আছে নবদীপে ॥ 

সকল বৈষ্ণব সনে কীর্তন বিলাস। 

পুরনারীগণ দেখি ফেলীয় হাব্যাস | 
ত্রেলোক্যমোহন রূপ তাহে নাগরিমা | 

বিনোদবিলাস লীলা লাবণ্যের সীম। ॥ 

আর তাহে ঝলমল অলঙ্কার শোভা । 

স্বন্দর লম্বিত কেশে মালতীর গাভা ॥ 

চন্দনতিলক পরিপাটা মনোহর । 

রক্তপ্রান্ত বাঁস বেশ ভ্রেলোক্যন্থন্দর্ ॥ 

নিজ পরিজন আর পুরজন সব। 

সভে সেই দেখে যার যেই অনুভব ॥ 

হেন্মতে নিজজন সঙ্গে আছে পন । 
স্বপ্ন কহে সভাকারে হাসি লহুলহু ॥ 

শুন সর্বজন স্বপ্ন দেখিল রজনী । 

আচশ্ষিতে মোর ঠাঁই আইল দ্বিজমণি ॥ 
মোৌর কর্ণে কহিল সন্াস মন্ত্র এক। 

এখনেহ মোর কর্ণে আছে পরতেখ ॥ 

যাবত আমার কর্ণে প্রবেশিল মন্ত্র। 

সে অবধি মোর হিয়া! ন! হয় স্বতন্ব ॥ 
কেমনে ছাড়িব আমি প্প্রিয়প্রাণনাথ । 

তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ ॥ 

ইন্দ্রনীলমণি জিনি পর্মস্থুন্দর | 

মোর বক্ষস্থলে বসি হাসে নিরন্তর ॥ 

শুনিঞা মুরারিগুপ্ত কহিল উত্তর । 

সে মন্ত্রের ষ্াসমাস তুমি কর ॥ 
এ বোল শুনিঞ। প্রভূ কহিল বচন। 

তোমার বচনে মোর স্থির নহে মন ॥ 

যত স্থির করি তত উঠয়ে রোদন । 

না বলিহ কিছু মোরে শুনহ বচন | 

মধ্যখও্ড 
শ্াপীস্পপি পা সাপ পপ পপ পাপ -লদ ৮ পলাশ শর লিলি 

১৪১ 
সপ স্চ ৯ পপ পদ 

শব্দশক্তি করে হেন কি করিব আমি । 

লজ্ঘিতে না পারি পুন যত কহ তুমি ॥ 
এ বোন শুনিঞ। সভে চিন্তিত হৃদয় । 

কাতর অন্তর ব্যথায় এ লোচন গায় ॥ 

ধানশী রাগ 

ূ কি দোষে ছাড়িয়া যাইছ মায়েরে। 

| আবে ছুঃখিনীর বাছ। নিমাঞ্রি রে ॥ ধু ॥ 

আর কথোদিনে শ্রীকেশবভারতী | 

আইল] সন্্ণাসিবর অতি শুদ্ধমতি ॥ 

| মহাতেজ ্যাসিবর মহাভাগবত । 

পূর্ববজন্নীঙ্জিত কত পুণ্যের পর্বত ॥ 
| আচন্বিতে আসিয়। দেখিল। বিশ্বস্তর | 

ৰ বিশ্বস্তর দেখি তুষ্ট হৈলা স্তাসিবর ॥ 
৷ উঠিয়। ঠাকুর কৈল চরণ বন্দন। 

| সন্ধ্যাসী দেখিয়া প্রেমে ঝরে ছুনয়ন। 

৷ প্রভু অঙ্গ নিরখিয়ে সেই ন্যাসিরাজ। 

৷ মহাবুদ্ি ন্যাসিবর বুঝিলেন কাজ ॥ 
| কেশবভারতী গোসাঞ্ি কহিছে বচন। 

তুমি শুক প্রহলাদ কি হেন লয় মন ॥ 

| এ বোল শুনিএগ সেই প্রভু বিশ্বস্তর। 

| কান্দয়ে দিগুণ ঝরে নয়নের জল ॥ 

তবে পুন কহে ন্যাসী বিস্মিত হইয়া । 

1 অন্থুমান করি কিছু নিশ্চঘ করিয়া ॥ 

তুমি দেব ভগবান্ জানিল নিশ্চয় । 
| সর্বলোকের প্রাণ ইথে নাহিক সংশয় ॥ 

এ বোল শুনিঞা প্রভু করয়ে রোদন ৷ 

কত দিনে পাব আমি রুষ্ণের চর্ণ ॥ 

তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতিবড় হয়। 

তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময় ॥ 
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কত দিনে কৃষ্ণ মুঞ্ি দেখিবারে পাব। 
তোমার মত বেশ আমি কবে সে ধরিব | 

কৃষ্ণের উদ্দেশে মুগ্রি দেশে দেশে যাব । 
কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুঞ্ি পাব ॥ 

সন্নযাসীর বেছ্য কথা শুনি বিশ্বস্তর। 
দগুবত হঞ্ঞ প্রভূ যান নিজঘব ॥ 

শ্বাস দেখিয়] প্রভূ কহিল উত্তর । 

সন্ন্যাসী লইয়া! তুমি যাহ নিজঘর ॥ 
প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর। 

নম্্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর। 
ভিক্ষা করি সেদিন বঞ্চিষ। ন্তাসিবর । 

বথাস্থানে প্রভাতে চলিল। যতীশ্বর ॥ 

প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস প্রভুর নিকটে । 

সল্ন্যাসিবিজয় কথা কহে করপুটে ॥ 
এ বোল শুনিঞ প্রভূ কাতব অন্তব। 

পন্নাসীরে মনে করি গেলা নিজঘর ॥ 
বরে যাঞ্]! মনে মনে অন্থমান করি। 

দ্টাইল] সন্যাস করিব গৌরহবি ॥ 

ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিল মুকুন্দ। 

প্রভু রাখিবাঁরে করে প্রকার প্রবন্ধ ॥ 

মাইলেন যথা আছে সব ভক্তগণ । 

কান্দিয়া কহিল সব ভক্তের চরণ ॥ 
শ্ুন শুন সর্বজন আমার উত্তর । 

দম্যাস করিব এই প্রভূ বিশ্বস্তর | 

বাবত থাকেন দেখ নয়ন ভরিয়া । 

নীমুখের কথা শুন শ্রবণ পুরিয়ী ॥ 

হাঁড়িয়! ধাইব প্রভূ নিজ গৃহ্বাল। 
জননী ছাঁড়িব আর নিজ সব দাস ॥ 
এ বোল শুনিয়া সভে ব্যথিত হিয়াঁয়। 

ঘুক্ত কবে মনে মনে চিস্তয়ে উপায় 

| স্বতস্্ ঈশ্বর ন1 রহিব কারু বশে । 

ইহা বলি ভক্তগণ পড়িল! তরাসে ॥ 
ভূমিতে পড়িয়। কান্দে ধুলায় ধূসর । 
প্রাণনাথ আরে মোর প্রভু বিশ্বস্তর ॥ 

হা হা মহাপ্রভূ কোথা যাইবে এড়িষ! । 
মো সভাবে কলিসর্পে খাইবে বেড়িয়া ॥ 

কলি ভয়ে তোর প্রভু লইল শরণ। 
তোর ভয়ে কলি সর্পে না দংশে এখন ॥ 

হেনই সময়ে সেই প্রভূ বিশ্বন্তর | 

শ্রীবাসপপ্ডিত দেখি কহিল উত্তর ॥ 

শুন শুন অহে দিজ প্রিয় শ্রীনিবাস । 

এক কথা কহি যদি না পাও তরাস ॥ 

প্রেম উপাঞ্জনে আমি যাব দ্েশীন্তর্ | 

তো সভারে আনি দিব শুন দ্বিজবর্ ॥ 

সাধু যেন নৌকা চড়ি যা দূর দেশ । 
| ধন্ উপাজ্জন লাগি করে মানা ক্লেশ ॥ 

 আনিঞ বান্ধব জনে করযে পোষণ । 

| আম্হ এছন আনি দিব প্রেমধন ॥ 
এ বোল শুনিঞ। কহে শ্রীবাসপপ্ডিত | 

তোমা না দেখিয়া প্রভূ কি কাজ জীবিত ॥ 

| জীবিত শরীরে বন্ধু করযে পোষণ। 

দেহাস্তরে করি তার শ্রাদ্ধ তর্পণ ॥ 

যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেমধন। 

| তোমা না দেখিলে হেবে সভার মরণ ॥ 

মুকুন্দ কহয়ে প্রভূ পোড়য়ে শরীর । 

1 অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির । 

মোরা সব অধম ছুরস্ত ছুরাচার । 

তুমি খল শঠ মতি বুঝিব বেভার ॥ 

অচতুর গণ মোরা না বুঝিলু তোরে । 

শরণ লইন্চ তোর ছাড়িয়া! সংসারে ॥ 
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ধর্ম কন্ম ছাঁড়ি তোর পদ কৈলু' সারে। 
পতিত করিয়া কেন ছাড় মে! সভারে ॥ 

পতিত-পাবন তুমি শান্ত্রেতে জানিঞা | 

শরণ লইন্ু সর্ধ্ব ধন্ধেরে ছাড়িয়া ॥ 

এখনে ছাড়িয়া যাহ মে সভারে তুমি । 
এ নহে উচিত প্রভু নিবেদিলু' আমি ॥ 

খলমতি না বুঝিযা লইলু' শরণ । 
বজর অন্তর তোব হৃদয কঠিন ॥ 

বাহিরে কমল-রস স্থগন্ধি পাইয়া । 

অন্তরেহ এইমত ছিল মোর হিয়া ॥ 

এখন জানিল তোর কঠিন অন্তর । 
বিষকুম্ত পয় যেন তাহার উপর ॥ 

কাষ্ঠের মোদক যেন কর্পুর ছাইয়। | 

গিলিতে না পারে যেন তাহা ন। বুঝিয়া ॥ 

কুলবতী যেন কামে হৈঞ্া। অচেতনে | 

পিরিতি করয়ে যেন পরপুরুষের সনে ॥ 
ধন্ম কম্ম লোক ছাড়ি করযে বেভাবে । 

কলঙ্কী করিয়া ঘেন ছাডযে তাহারে ॥ 

নে নারী অনাথ শেসে হয় দুই কুলে। 

সেইমত মো সভারে করিবে আকুলে ॥ 

তুমি দেশান্তরে যাবে কি কাজ জীবনে । 
সভাবে নিষ্টুর প্রভু হৈলা কি কারণে ॥ 
তিল আধ তোর মুখ নী দেখিলে মরি । 

কান্দিতে কান্দিতে কিছু কহঘে মুরারি ॥ 

শুন শুন ওহে প্রভূ গৌর-ভগবান্। 
অধম মুরারি বলে কর অবধান ॥ 

রুইলে অপূর্ব বৃক্ষ অঙ্গুলি ধরিয়া । 
বাড়াইলে দিবানিশি সিঞ্চিয়৷ কুঁড়িয়া ॥ 

তিলে তিলে রাখিলে ঢাকিলে বনু যত্বে। 

বান্ধিলে তরুর মূল দিয়া নানা রত্বে ॥ 

পাশপাশি তি পাশপাশি | পি 

ফল ফুল কালে গাছ ফেলাহ কাটিয়া । 
মবিব আমরা! সব হৃদয় ফাটিয়া ॥ 

নিরন্তর দিবানিশি আন নাহি জানি । 

স্বপনেহ দেখে তোর চাদমুখখানি ॥ 

সংসার বাসনা মোর নিয়ড়ে না হয়ে। 

জগত-ছুলভি তব চরণেব বায়ে ॥ 

৷ দয়া কবি নিদারুণ হৈলে কি কারণে । 

ইহা! বলি সভে মেলি পড়িলা চরণে ॥ 

৷ তুমি দেশাস্তরে যাবে সভারে এড়িয়া । 

৷ খাইব সংসার-ব্যাত্বে সভারে বেডিয়। ॥ 

অহে দীনবন্ধু প্রভু অনাথের নাথ । 
| পতিত-পাবন হেতু তুমি জগন্নাথ ॥ 

| কেহো দন্তে তণ ধরি কাতর বচনে। 

কেহ উদ্ধে বাহু তুলি ডাকে ঘনে ঘনে 
প্র বোলে তোমরা আমার নিজ দাস। 

তো সভারে কহি শুন আপন বিশ্বাস ॥ 

| কহিতে আরম্ভ মাত্র গদগদ স্ববু। 

অরুণ কমল ত্বাথে করে ছলছল ॥ 

ূ 
ূ 
ৰ 
| 

ৃ 
ূ 

সকরুণ কঠে আধ আধ বাণী কহে। 

সম্বরিতে নারি ক্ষণে নিশবদে রহে ॥ 

আমার বিচ্ছেদ ভয়ে তোমরা কাতর । 

মোর কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল কলেবর ॥ 

আত্মস্থথ লাগি তোবা মোরে দেহ হুখ। 

কেমন পিরিতি কর মোরে তোরা লোক ॥ 

কষ্চের বিরহে মোর পোডয়ে অন্তর । 

দগধ ইন্দ্রিয় দেহে ভেল মহাজ্বর ॥ 

অগ্নি হেন লাগে মোর সে হেন জননী । 

বিষ মিশাইল যেন তো সভার বাণী ॥ 

কৃষ্ণ বিস্থ জীবন জীবনে নাহি লেখি । 

। কি কাজ এ ছার জীবে যেন পশ্ড পাখী ॥ 
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মড়ার যে হেন সর্ব অবয়ব আছে। 

জীবাবে জীয়য়ে যেন লতা! পাতা গাছে ॥ 

কৃষ্ণ বিশ্চ ধর্মকম্ম, দ্বিজ বেদহীন । 

পতি বি্থ যুবতী যেন, জল বিন মীন ॥ 

ধনহীন গৃহারস্ত কিছু নাহি কাজ। 

বিদ্যাহীন বৈসে যেন বিদ্বান সমাজ ॥ 

কৃষ্ণের বিরহে মোর ধক্ধক্ প্রাণ । 

আর যত বোল কিছু না সাস্তারে কাণ ॥ 

ধরিয়া! ষোগীর বেশ যাব দেশে দেশে । 

যথ! লাগি পাঙ প্রাণনাথের উদ্দেশে ॥ 

ইহ বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া । 

নিজ অঙ্গ-উপবীত ফেলিল ছিগ্িয়া | 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি আর্তনাদে | 

সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে ॥ 
পা সিসি সস্পপর 

বিভাসপ রাগ । তর্জাবন্ধ। 

কমলা-সেবিত পদ মহেশ ধের়ীয়ে । 

বল দেখি রুষ্ণপদ্ পাব কি উপায়ে ॥ প্র ॥ 

শুন সর্বজন সংসার দারুণ, 

সংশয় করিল মোরে । 

বিষম বিষয়, যেন (বিষময়, 

গুপতে অন্তরে পোড়ে ॥ 

যতেক্জিয়গণ, বলিয়ে আপন, 

বাসন। না ছাড়ে কেহো। 

নিতুই নৌতুন, করাএ ভোজন, 

তত না লেউটে সেহে। ॥ 

লোভ মোহ কাম, কেহে। নহে ন্যন, 

মদদ অভিমান ক্রোধে । 

চিত চুরি করি, আছে সম্বরি, 

তিলেক লাহি প্রবোধে ॥ 

শ্রীশ্রীচৈতন্তমঙ্গল 

বাহিরে বান্ধবে, ভ্রমাই মায়ায়ে 

আশ্রম এ জাতি কুলে । 

কৃষ্ণ পাসরিয়া, বুলয়ে ভ্রমিষা, 
পাপ ছুর্ববাসনা মূলে ॥ 

জগতে যতেক, দেখ অপরূপ, 
কৃষ্ণ আবরক সভে। 

তবহু যতন, মাচুষ জনম, 

শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে যবে | 
মানুষ জনম, ছুল্লভ জানিয়ে, 

কৃষ্ণ ভজিবার তরে । 

হেন দেহ পাঞগা, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া, 
মরিয়ে মিছা সংসারে ॥ 

শুন সবজন্, কহিলু মর্ম, 

আশীর্বাদ কর মোরে । 

রুষে রতি হউ, এ ছুখ পালাউ, 
এ বর মাগো সভাকারে ॥ 

কষ্ণের চরিত, গাও অবিরত, 
বদনে লাগয়ে সাধে। 

শ্রীমুখকমলে, নষান যুগলে, 
হিয়। বান্ধ ছিরিপদে | 

কি কহিব ইহা, রু্ণ না দেখিয়া, 
মরমে বিরহজালা । 

সংসার সাগরে, অকুল পাথারে, 

চিত বিয়াকুল ভেল। ॥ 
সেই পিতা! মাতা, সেই সে দেবতা, 

সেই গুরু বন্ধু জনে । 

সেই বন্ধু হয়ে, কষ্ণকথা কহে, 
ভজায়ে রুষ্চরণে ॥ 

তোমরা বান্ধব, পরম বৈষ্ণব, 
দয় না ছাড়িহ চিতে। 
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সন্যাস করিব, প্রেম বিথারিব, | আমি সব জীব, না জানি কি হব, 
সব তো?” সভার হিতে ॥ কীট পিপীলিকা হেন । 

এতেক উত্তর, কহি বিশ্বস্তর, | তুমি দয়াসিন্ধু, সর্ব জন বন্ধু, 
ভূমে গড়াগড়ি বুলি । বুঝিরা কহিবে যেন ॥ 

এ ধূলিধৃসর, গৌর কলেবর, । এ বোল শুনিয়া, পঁহ সে হাসিয়া, 

লোটায়ে মুকুল চুলি ॥ সভারে করিল! কোলে । 
হঞ্ষি হরি বোল, ডাকে উতরোল, ; প্রেম প্রকাশিয়া, সভা সন্তোধিষা, 

সঘন নিশ্বাস নাস।। প্রবোধ উত্তৰ বোলে ॥ 

অঙ্গের পুলক, আপাদমস্তক, : শুন সব জন, আমার বচন, 
গদগদ আধ ভাষা ॥ ূ সন্দেহ না কর কেহো। 

থণএ বোদন, খণএ বেদন, | যথা তথা যাই, তোম। সভা! ঠাই, 
খণে চমকিত চাহে । আছিয়ে জানিহ এহো! ॥ 

ক্ষণে হাঁপ ঝাঁপ, কলেবর্ কাঁপ, : তবে বিশ্বস্ত, গেল৷ নিজ ঘর, 

উঠয়ে কৃষ্ণ বিবহে ॥ | সভারে বিদাষ দিয়! । 
ক্ষণে উতরলী, বুন্দাবন বলি, : সন্ন্যাস আশয়ে, যতেক করয়ে, 

ক্ষণে রাধা রাধা ডাকে । ূ জননী না জানে ইহা ॥ 

মালসাট মাবি, বোলে হবি হবি, ৃ শচীর অন্তরে, ধক্ ধক করে, 
ক্ষণে হাথ মারে বুকে ॥ ূ সোয়্াথ না পায় চিতে। 

দেখি সব জন, গুণে মনে মন, ; লোচন বোলে হেন, প্রেমার সাগর, 

অন্তরে বেখিত হঞ । কি লাগি চাহে ছাডিতে ॥ 

কি কহিব আরে, শোকের পাথারে, এয 

পড়িল যে হেন গিয়া ॥ আহিরী রাগ । ছিশ|। 

কহয়ে মুবারি, শুন গৌরহবি, । আরে না ছাডিহ মোরে । 
স্বতন্ত্র তুমি সর্ববথা । তোম! বৃহি কেহো! নাহি সকল সংসারে ॥ 

লোক বুঝাবারে, করুণ! প্রচারে, : এইমনে অন্ুমানে জানা জানি কথা । 
ভাবহ বিরহ ব্যথা ॥ সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচীমাতা ॥ 

তুমি যে করিবে, নিজ মন সুখে, : আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক্জ উপুনে। 

তাহে কি বলিব আনে । অচেতন হৈলা শচী মুচ্ছিত অন্তরে ॥ 
তুমি সর্ব্ব জান, যে কর বিধান, । উন্মতী পাগলী শী বেড়ায় চৌদিগে। 

কি হয়ে জীবের প্রাণে ॥ যারে দেখে তারে পুছে সর্ব নরবীযগ্ন 

১৭ 
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নিশ্চয় জানিল পুত্র করিব সন্াপ। 
বিশ্বস্তরের কাছে গিয় ছাভয়ে নিশ্বাস ॥ 

তুমি মাত্র পুত্র মোর দেহে এক আখি। 
তুমি না থাকিলে অন্ধকারময় দেখি ॥ 

লোকমুখে শুনি বাছ। করিবে সন্ন্যাস । 

মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ ॥ 

সাত কন্যা মরি তোরে পাঞাছিনু কোলে । 

না জানি বিধাতা কিবা লেখিল কপালে ॥ 

একাকিনী অনাথিনী আর কেহে! নাহি। 
সকল পাসরি এক তোর মুখ চাহি ॥ 
নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ । 

তোম। পুত্রে ভাগ্যবতী বোলে নবদ্বীপ ॥ 
ন। ঘুচাইহ আবে পুত্র মোর অহঙ্কাব। 

তুমি না থাকিলে হব সব ছারখার ॥ 

ভাগ্য করি মানে লোক দেখে মোর মুখ। 

এখন আমারে দেখি হইবে বিমুখ ॥ 
তুমি হেল পুত্র মোর এ সংসারে ধন্য । 

তোমা না! দেখিলে মৌর সকলি অরণ্য ॥ 

দুখ দরিয়া অভাগীরে ছাডি যাবে তুমি 

গঙ্গায় প্রবেশ করি মবি যাব আমি ॥ 

এহেন কোমল পায়ে কেমনে হাটিবে। 

ক্ষুধায় তৃষায় অন্ন কাহারে মাগিবে ॥ 
স্থনীর পুতলী তন্থ রৌদ্রেতে মিলায়। 

কেমনে সহিব ইহা! এ ছুখিনী মায় ॥ 
হাপুতির পুত মোর সোণার নিমাই। 
আমারে ছাড়িয়া তুমি ধাবে কোন ঠাই ॥ 

বিষ খাঞ! মনিব রে তোর বিদ্ভমানে । 

তোমার সন্যাস কথা না শুনিব কাণে ॥ 

আমারে মাবিয়া বাপু যাইবে বিদেশ । 

আগ্ুনি জালিয়া৷ তাথে করিব প্রবেশ ॥ 

প্রীপ্রীচৈতগ্যমঙ্গল 
টি সপ পপ পাটি শি 

সর্ধবজীবে দয় তোর মোরে অকরুণ । 
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ ॥ 

রূপে গুণে শীলে পুত্র ভ্রিজগত ধন্ত | 

কামিনীমোহন বেশ কেশের লাবণ্য ॥ 

স্কন্ধবিলম্িত কেশে মালতী বান্ছিয়! | 

জুডায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া ॥ 

বয়স্বেষ্টিত তুমি চলি যাহ পথে। 
দেখিয়া জুডায় হিয়া পুথি বাম হাথে ॥ 

কেমনে ছাডিবা বাপু নিজ সঙ্গিগণ। 

না করিবে তা সভা সহিত সঙ্কীর্তন ॥ 

সে হেন স্ন্দর বেশে না নাচিবে আর। 

যাহা দেখি মোহ পাষ সকল সংসার ॥ 

কেমনে বা জীবে তোর নিজ প্রিয়জন । 

সভারে মাবিষা তোর সন্গ্যাসকরণ ॥ 

আগেত মবিব আমি পাছে বিষুপ্রিয়া। 
মবিব ভকত সব বুক বিদরিষ। ॥ 

মুবাবি মুকুন্দ দত্ত আব শ্রীনিবাস । 

অদ্বৈত আচাধ্য আদি আব হবিদাস ! 
মরিব সকল লোক না দেখিযা তোম|। 

এ সব দেখিষ! বাপু চিত্তে দেহ ক্ষম। ॥ 

পিতৃহীন পুত্র তুমি দিল ছুই বিভা । 
অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা ॥ 
তকণ বয়সে নহে সন্াসের ধন্ম । 

গৃহস্থ আশ্রমে থাকি সাধ সব কন্ম ॥ 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ যৌবনে প্রবল । 

সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল ॥ 

মনের নিবৃত্তি কলিযুগে নাহি হয়। 

মনের চাঞ্চল্য সন্গ্যাসের ধন্মক্ষয় ॥ 

গৃহিজন মনংপাপে নাহি হয় বন্ধ। 

সন্গযাসীর ধশ্ম যায মনোজযস্তুদ্ধ | 
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এতেক বচন যদি শচীর্দেবী বৈল। 

শুনিঞা প্রবোধবাণী কহিতে লাগিল ॥ 
চৈতন্যচরিত্র শুন করিয়া উল্লাস। 

আনন্দ হৃদযষে কহে এ লোচনদাস ॥ 

জেরি 

অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন। 

মিথ্য। চিত্তে ুঃখ কেন কর অকারণ ॥ 

বারে বারে কহি তোরে নাহি অবধানে । 

মিছ! মাত্র লোভ মৌহ্ ক্রোধ অভিমানে ॥ 

কে তুমি তোমার পুত্র কে বা কার বাপ। 

মিছা! তোর মোর কবি কর অনুতাপ ॥ 

কি নারী পুরুষ কিবা কেবা কাব পতি। 

শ্রীরুষ্ণচরূণে বহি অন্য নাহি গতি ॥ 
সেই মাত! সেই পিতা সেই বন্ধুজন । 
সেই হর্তী সেই কর্তা সেই মাত্র ধন ॥ 

তা বিস্থ সকল মিছ! কহিল এ তত্ব। 

তা বিস্থ সকল মিথ্যা সকল জগত ॥ 

বিষুমাষাবন্ধে সব লোক স্যন্ত্রিত। 

নিজ মদ্র অহঙ্কারে কেবল পীড়িত ॥ 

নিজ ভাল বলি যেই যেই করে কন্ম। 

পরকালে বন্দী হয় সেই সব ধর্ম ॥ 

কর্স্থত্রে বন্দী হৈষা বুলষে ভ্রমিয়]। 

আপনা ন। জানে জীব কৃষ্ণ পাসরিয়া ॥ 

চতুর্দশ লোক মাঝে মানুষের জন্ম । 

ছুলভ করিয়া মানি কহিল এ মশ্ম ॥ 

বিষয়বিপাক ইথি আছয়ে অপার । 

ক্ষণেক ভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার ॥ 
তবহু ছুল্লভ জানি মনুষ্যশরীর । 

শ্রীকষ্ণ ভজয়ে যে মারায় হেয়ে স্থির | 
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শ্রীরুষ্ণভজন সবে মাত্র এই দ্রেহে। 
মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণ করে নেহে ॥ 

পুত্রন্সেহে কর মোরে যত বড ভাব। 

শ্রীকষ্চচরণে হেলে কত হৈত লাভ ॥ 

সংসারে আরতি করি মরিবার তরে। 

শ্রীকষ্চে আরতি করি ভব তরিবারে ॥ 

সেই সে পরমবন্ধু সেই মাতা-পিতা । 
শ্রীকষ্চচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা৷ ॥ 
কৃষ্ধের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তরু। 

চরণে পড়িয়া! বোল' বচন কাতর ॥ 

বিস্তর পিরিতি মোরে করিয়াছ তুমি। 
তোমার আজ্ঞায় চিত্তে শুদ্ধ হই আমি। 

আমার নিস্তার আর তোর পরিস্রাণ। 

শ্রীকৃষ্চরণ ভজ ছাভ পুত্রজ্ঞান ॥ 
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণপ্রেমার কারণে । 

দেশে দেশে হৈতে আনি দিব প্রেমধনে ॥ 

আনের তনয় আনে রজত স্বর্ণ । 

খাইলে বিনাশ পায় নহে কোন ধর্ম ॥ 

ধন উপাজ্জন করে আনে বড় ছুঃখ। 

ধনই যাউক কিবা আপনি মরুক ॥ 
আমি আনি দিব কষ্প্রেম হেন ধন। 

সকল সম্পদ সেই শ্রীকষ্ণচচরণ ॥ 

ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেম! ॥ 

আজ্ঞ! দেহ বেদনী মা চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥ 
সকল জনমে সভে পিতা মাতা! পায় । 

রুষ্ণগুরু নাহি মিলে বুঝিবে হিয়ায় ॥ 

মন্যাজনমে কৃষ্ণগুরু সভে জানি। 

যেই গুরু নাহি করে পশু পক্ষী মানি ॥ 

এত শুনি শচীদেবী বিস্মিত হিয়ায়। 

বিশ্বস্তর মুখপদ্ম একদিঠে চায় ॥ 
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চতুর্দশ লোকনাথ মায়া করে দূর। পারল বরাড়ী রাগ। ধুলাখেলাজাত। 

সেইক্ষণে বিশ্বস্তরে কৃষ্ণবুদ্ধিহৈল। গৌরাঙ্গ কেন বা নদীম্মায় আইলা।। 
আপনার পুত্র বলি মায়া দূরে গেল ॥ € করুণ! ছন্দ ) 
নবমেঘ জিনি ছ্যুতি শ্টাম কলেবর । তবে দেবী শচীরাণী, কহে মন কাহিনী, 
ব্রিভঙ্গ মুরলীধর বরপীতাম্বর ॥ হিয়া দুখে বিরস বদন । 
গোপ গোপী গো গোপাল সনে বুন্দাবনে । 

দেখিল আপন পুত্র চকিত তখনে ॥ 
দেখি শচী চমৎকার হইল! অন্তরে । 

পুলকে আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে ॥ 

ন্সেহ নাহি ছাড়ে পুন আপন সম্বন্ধ । 

রুষণ হঞা পুত্র হৈলা ভাগ্যের নির্ববন্ধ | 
জগত তুল্লভ কৃষ্ণ আমার তনয় । 

কারু বশ নহে মোর শক্ত্যে কিবা হয় | 

এত অন্ুধানি শচী কহিল বচন । 

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষরতন | 
মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশ। 

এখনে আপনন্থখে করগা সন্যাস ॥ 

এক নিবেদন মোর আছে তোব ঠায়। 

এহেন সম্পর্দ মোর কি লাগিয়া যায় ॥ 

ইহ! বলি সকরুণ ভেল কম্বর। 

সাত্ত পাঁচ ধারা বহে নয়নের জল ॥ 

স্কুকরি স্কুকরি কান্দে শচী স্থচরিতা। 
যাষের খান্দনে প্রভু হেঠ কৈল মাথা ॥ 
গুতরগুলি সুখ তুলি বোলে বিশ্বস্তর | 
লহ জননী তুমি আমার উত্তর ॥ 
দিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে । 
নেইক্দণে তুমি মোর দরশন পাবে । 
গ্ল বোল শুনিঞা শচী স্বরে ত্রন্দনে । 
ক্াথিতহদয়ে কহে এ দাস লোচনে ॥ 

মুখে না নিঃসরে বাণী, ছুনয়ানে ঝরে পানী, 
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন ॥ 

র স্থধাইতে নারে কথা, অন্তরে মরম বেথা, 

লোকমুখে শুনি ঘানাঘুনা । 
ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ, পড়িল আকাশ বাজ, 

চেতনা হরিল সেই দীনা ॥ 
ৰ বিষুরপ্রিয়া মনে গুণে, প্রভু দিন অবসানে, 

ঘরেরে আইল! হর্ষিতে 
র করিয়া ভোজন পান, স্থখে শধ্যায় শয়ান, 

বিষুপ্রিয়া নডিলা তুরিতে ॥ 
চরণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে, 

নেহারয়ে কাতর বয়ানে । 

হৃদয় উপরে থুঞা, বান্ধে ভুজলতা দিয়া, 
প্রিয় প্রাণনাথের চরণে ॥ 

ছু নয়ীনে ঝরে নীরব, ভিজিল হিয়ার চীব, 

চরণ বাহিয়। পড়ে ধারা। 

চেতন পাইয়া! চিতে, উঠে প্রভু আচন্থিতে, 
বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিপারা ॥ 

মোর প্রা ণপ্রিয়া তৃমি, কান্দকি কারণেজানি, 
কহ কহ ইহার উত্তর । 

থুইয় উক্কর পরে, চিবুক দক্ষিণ করে, 
দুয়ো সাণী মধুর অক্ষর | 

কান্দে রাখী বিস্ণপ্রিয়া,শুনিতে বিদরে হিয়া, 
দাহ ন। কহে কিছু বাণী। 
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অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সন্নিধান, 

নয়ানে গলয়ে মাত্র পানী ॥ 

পুনঃপুনঃ পুছে পু স্থমতি না দেই তত, 
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া | 

প্রভু সর্ক কলা জানে, পুছে নানা বিধানে, 

অঙ্গবাসে বয়ান মুছাঞ ॥ 

নানী রঙ্গ পরভাব, করিয়। বাঢায় ভাব, 

ষে কথায় পাষাণ মুগ্জরে। 

প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষুণপ্রিষ! চন্দ্রমুখী, 
কহে কিছু গদগদ স্বরে ॥ 

শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাথ, 

সন্ধযাস করিবে নাকি তুমি। 
লোক মুখে শুনি ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া, 

আগুনিতে প্রবেশিব আমি ॥ 

তো লাগি জীবন ধন, বপ নবযৌবন, 
বেশবিলাস ভাব কলা। 

তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে, 
হিয়। পোডে যেন বিষজ্াল! ॥ 

আম! হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী, 
তুমি মোর প্র্রিষ্ন প্রাণনাথ। 

বড় প্রতিআশ! ছিল, দেহপ্রাণ সমপিল, 

এ নব যৌবনে দিল হাথ ॥ 

ধিক বহু মোর দেহে, এক নিবেদেঙ তোহে, 

কেমনে হাটিয়া যাবে পথে । 

শিরীষকুন্ুম যেন, স্থকোমল চর্ণ, 

পরশিতে ডর লাগে হাথে ॥ 

ভূমিতে দ্াড়াহ যবে, ভরে প্রীণ হাণে তবে, 
সিঞ্চিয়! পড়য়ে সর্ধবগায় । 

অরণ্যকণ্টক বনে, কোথা যাবে কোন্স্থানে, 
কেমনে হাটিবে বা পায় ॥ 

১৪৯ 

সুধাময় মুখ-ইন্দু)  তাহে ঘন্ম বিন্দুবিন্দু 
অলপ আয়াসে মাত্র দেখি। 

বরিষা বাদল বেলা, ক্ষণে বা বিষম খরা, 

সন্াস করয়ে মহাছুখী ॥ 

তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি, 
আমারে ফেলাহ কার ঠীয়। 

ধশ্ন ভয় নাহি তোরা, শচী বৃদ্ধ আধমর। 

কেমনে ছাড়িবে তেন,মায় ॥ 

মুরারি মুকুন্দদত্ত, তেন সব ভকত, 

শ্রীনিবাস আর হরিদাস। 

অদ্বৈত আ'চাধ্য আদি, ছাড়িয়া কি 

কাধ্য সাধি, 

কেনে তুমি করিবে সন্াস ॥ 

তুমি প্রভূ গুণরাশি, জগজনে হেন বাসি, 

বিপরীত চবিত আশয় । 

তুমি যবে ছাড়ি যাবে, শুনিলে মব্রিব সভে, 

আবজিবে অপযশময় ॥ 

কি কহিব মুগ ছার, মুঞ্ তোমার সংসার, 

সন্যাস করিবে মোর তরে । 

তোমার নিছনি লঞা, মরি যাই বিষ খাঁঞা, 
স্খে নিবসহ নিজঘরে ॥ 

প্রভু না যাইহ দেশাস্তরে,।  কেহো নাহি 

এ সংসারে, 

বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া । 

কহিতে না পারে কথা, অন্তরে মরমব্যথা, 

কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া ॥ 

শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া বাণী, প্রভূ গৌর গুণমণি, 
হাসিয়! তুলিয়া কল কোলে । 

বসনে মুছায় মুখ, করে নানা কৌতুক, 
মিছা শোক না করিহ বোলে ॥ 



১৫০ 

আমি তোরে ছাডিএা, সন্ন্যাস করিব গিঞ 
এ কথা বা কে কহিল তোকে । 

যে করি সে করি যবে, তোমাকে কহিব তবে, 
এখনে না মর মিছা শোকে ॥ 

ইহা বলি গৌরহরি,  অশ্লেষ চুম্বন করি, 
নানারস কৌতুক বিথাবে। 

অনস্ত বিনোদ ক্রীডা, লীল1 লাবণ্যের সীমা, 
বিষুণপ্রিয়া তুষিল। প্রকারে ॥ 

বিনোর্দ বিলাস রসে, ভৈগেল রজনীশেষে, 

পুন কিছু পুছে বিষুপ্রিয়! | 

হিয়ার আগুনি আছে, তে কারণে পুন পুছে, 

প্রিয় প্রাণনাথ মুখ চাঞ্া | 

প্রভূ কর বুকে নিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, 
মিছা না বলিহ মোর ভরে । 

হেন অনুমান করি, যত কহ সে চাতুবী, 

পলাইবে মোর অগোচরে ॥ 

তুমি নিজবশ প্র, পরবশ নহ কু, 

যে করিবে আপনার সুখে । 

সন্গ্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি আমি 
নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে ॥ 

এ বোল শুনিয়া পু, মুচকি হাসিয়া লু, 

কহে শুন মোর প্রাণপ্রিয়া | 

কছু না করহ চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে, 

সাবধানে শুন মন দিয়! ॥ 

জগতে যতেক দেখ, মিছা? করি সব লেখ, 

সত্য এক সবে ভগবান্। 

সত্য আর বৈষ্ণব, কিনে যতেক সব, 
মিছা কবি করহ গেয়ান ॥ 

মিছ! পতি স্থুত নারী, পিতা৷ মাতা যত বলি, 

পরিণামে কে হয়ে কাহার । 

শ্রীঞ৮ৈ৩5মপল 

শ্রীরুষ্চচরণ বহি,র আর ত কটু নাহি, 
যত দেখ সব মায়া তার ॥ 

কি নারী পুরুষ দেখ, সভারি সে আত্মা এক, 
মিছা মায়াবন্ধে হয়ে ছুই । 

শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রতি, 
এই কথা না বুঝয়ে কোই ॥ 

রক্ত বেতঃ সম্মিলনে, জন্ম মুত্র বিষ্ঠা স্থানে, 
ভূমে পডে হঞা আগেয়ান। 

বাল যুব! বুদ্ধ হঞ্া, নান! ছুঃখ কষ্ট পাঞা, 

দেহে গেহে করে অভিমান ॥ 

বন্ধু করি যাবে পালি, তাবা সব দেই গালি, 
অভিমানে বুদ্ধকাল বঞ্চে। 

শ্রবণ নযান আন্ধে, বিষাদ ভাবিযা কান্দে, 

তত নাহি ভজয়ে গোবিন্দে ॥ 

কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে, 
মায়াবন্ধে পাসবে আপনা । 

অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজ প্রভু পাসরিয়া, 

শেষে মরে নরক্যন্ত্রণ ॥ 

তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করিহ ইহা, 
মিছা শোক না করিহ চিতে | 

এ তোরে কহিলু: কথা, দূর কর আন চিন্তা, 

মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥ 

আপনে উশ্বর হঞা, দূর করে নিজ মায়া, 

বিষ্ণুপ্রিয়া! পর্সন্ন চিত। 
দুরে গেল দুখ শোক, আনন্দে ভরল বুক, 

চতভূরজ দেখে আচম্বিত ॥ 

তবে দেবী বিষুপ্রিয়া, চতুভূ্জ দেখিয়া, 
পতি বুদ্ধি নাহি ছাডে ততু। 

পড়িয়া চরণতলে, কাকুতি মিনতি করে, 

এক নিবেদন শুন প্রভূ ॥ 
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মো অতি অধম ছার, জনমিল এ সংসার, 

তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি। 

এ হেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়া ছিলু' তোর, 

কি লাগিলা ভেল অধোগতি ॥ 

ইহা বলি বি্ুপ্রিয়া, কান্দে উতরোলি হএা, 
অধিক বাঢ়ল পরমাদ । 

প্রিয়জন আত্তি দেখি, ছলছল করে আখি, 
কোলে করি করিল প্রসাদ ॥ 

শুন দেবী বিষুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা, 
যখন যে তুমি মনে কর । 

আমি যথা তথা যাই, থাকিব তোমার ঠাই, 
এই সত্য কহিলাম দু ॥ 

প্রভূ আজ্ঞাবাণী শুনি, বিষুণ্প্রয়! মনে গণি, 

স্বতন্্ ঈশ্বর এই প্রভু । 
নিজন্থুখে করে কাজ, কে দিবে তাহারে বাধ, 

প্রত্যুত্তর না দিলেন ততু ॥ 

বিষুণ্প্রিয়া হেঠমুখী, ছলছল করে আখি, 

দেখি প্রভূ সরস সম্ভাষে। 

প্রভূ আচরণ কথা, শুনিতে মরমে ব্যথা, 

গুণ গায় এ লোচনদাসে ॥ 

গৌরাঙ্গ মোর চান্দব্দন হবি । 

কবে চান্দ মুখ আর দেখিব নয়ান ভরি ॥্কা 

এই মনে অন্রমানি দিন রাত্রি যায়। 

আগুনি জালিল যেন সভার হিয়ায়,॥ 

সকল ভকতগণ একত্র হইয় | 

গোরা গুণগাথা কহি মরয়ে কান্দিয়! | 
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া! দৌোহে কান্দে দিবানিশি । 
দশদিক শৃন্য অন্ধকারময় বাসি ॥ 
পুরজন পরিজন সোয়াথ না পায়। 

ছটফট্ করিয়া সব নগরে বেড়ায় ॥ 
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হেনই সময়ে শ্রীনিবাস দ্বিজরায় | 
কাতর অন্তরে কিছু গ্রভূরে স্থধায় ॥ 

এক নিবেদন আমি বলিতে ডবাঙ। 

আজ্ঞ! ষদি পাই প্রভু সঙ্গে চলি যা ॥ 
আর যে বা পারে সেই সঙ্গে চলি যাউ। 

তোমা না! দেখিলে কেহে। না বাখিবে জীউ 

আগেতে মরিব আমি শুন বিশ্বস্ত । 

আপন হৃদয় তোরে কহিল উত্তর ॥ 

এ বোল শুনিয়া প্রভূ অট্র অষ্ট হাস। 
আমার বচন তুমি শুন শ্রীনিবাস ॥ 

আমার বিচ্ছেদ লাগি না পাও তরাস। 

কতু না ছাড়ি আমি তে! সভার পাশ ॥ 

ূ বিশেষে তোমার ঘরে কৃষ্ণের মন্দিরে | 

৷ নিরন্তর আছি আমি মন কর স্থিরে ॥ 

প্রবোধ বচন বলি তুষিল তাহারে । 

মুরাবিগুপ্তের ঘরে গেলা সন্ধ্যাকালে ॥ 

হরিদাস সঙ্গে করি মুরারি মন্দিরে । 

নিভৃতে কহয়ে কিছু দেবতার ঘরে ॥ 
শুনহ মুরারিগুপ্ত আমার বচন । 

মোর প্রিয় প্রাণ তুমি কহি তে কারণ ॥ 

কহিব অপূর্ব কথা শুন সাবধানে । 

| উপদেশ কহি তোর হিতের কারণে ॥ 
৷ অদ্বৈত আচাধ্যগোসাঞ্জি ত্রিজগতে ধন্য | 

৷ তারেধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অন্য ॥ 

। আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু। 

যে চাহে আপনা হিত তার পূজা করু | 

ূ 
ৃ 

ূ 
ূ 
| 
ৃ 

র 
| 
ৰ 

জগতের হিত সেই ঠবষ্ণবের রাজা। 
পরম ভকতি করি কর তার পৃজা ॥ 

তার দেহে পুজা পাইলে কৃষ্ণ পুজা পায় । 
নিভৃতে কহিল তোরে রাখিবে হিয়ায় ॥ 
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আমি আর গদাধরপর্ডিত গোসাঞ্ি। 

নিত্যানন্দ অছৈত শ্রীবৃস রামাই ॥ 
জানিবে আমার দেহ এ সব সহিতে । 

অস্তর কহিল তোরে রাখিবে হিয়াতে ॥ 

এ বোল শুনিঞা সে মুরারি বৈদ্যরাজ। 
অন্তরে জানিল প্রভুর অন্তরের কাজ ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর পিল চরণে । 

নিশ্চয় জানিল। প্রভুর সন্গ্যাসকরণে ॥ 

হরিদাস চরণে করয়ে নমস্কার । 

আত্মসমর্পণ করে বিনয় অপার ॥ 

মুরারি-কান্দন। প্রভু শুনিতে কাতর । 

অস্তব্যস্ত হইয়! চলিল। নিজঘর ॥ 

মুরারিকে প্রবোৌধ করিল! এই বাণী। 
তোমার নিকটে নিরস্তর আছি আমি ॥ 

সন্্যাস করিব তাঁর আছয়ে বিলম্ব। 

পরিণামে যে কহিল ওই অবলম্ব ॥ 

এ বোল বলিয়া প্রভূ নিজঘবে যায় । 

কাতর অন্তর ব্যাথায় এ লোচন গাষ ॥ 

ছাড্যে গেলে মরি যাব গৌরাঙ্গ বে। 

কার মুখ চাঞ্। রব গৌরাঙ্গ রে॥ ঞ্ু॥ 
রজনী বঞ্চয়ে প্রভু আনন্দ হিয়ায়। 
আছিল অধিক করি পিরিতি-বাঢাম় ॥ 

মায়ের সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়! | 

যে কথায়ে থাকয়ে অন্তর সুস্থ হঞা ॥ 

পুরুজনে পরিতোষ যার যে উচিত । 
এইমনে সভাকাবে করয়ে পিরিতি ॥ 

বৈরাগ্য আবেশ প্রভূ পরিত্যাগ করি । 
ঘরে ঘরে নিজ প্রেম পন্নকাশ করি ॥ 

কারু ঘরে হাস্ট পরিহাস কথা কহে। 

যার যেন হিয়া তেন মতে সব মোহে ॥ 

আছিলা গুপত বেশে যারা সঙ্গে যাইতে । 

মায়ার প্রভাবে তারা আইল! ঘরেতে ॥ 

নানা আভরণ পরে শ্রীঅঙ্গে চন্দন । 

হাস বিলাস বূসময় অন্ুক্ষণ ॥ 

সব লোক জানিলেক নহিব সন্যাস। 

স্বচ্ছন্দ হইল সব লোক নিজ দাস 
শয়ন মন্দিরে স্থখে শয়ন করিলা। 

তান্থুল স্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা ॥ 
হাঁসিয়! সম্ভাষে প্রভূ আইস আইস বোলে 
পর্ম পিরিতি করি বসাইল1 কোলে ॥ 

বিষ্ুপ্রিয়। প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল। 

অগোর কন্তুরী গন্ধে তিলক রচিল ॥ 

দিব্য মালতীর মাল? দিল গোরা অঙ্গে । 

শ্রীমুখে তান্ুল তুলি দিল নানা বঙ্গে ॥ 
তবে মহাপ্রভু সে বসিক শিরোমণি । 

বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি ॥ 

দীর্ঘ কেশ কামেব চামর যিনি আভা । 

কবরী বাদ্ধিম্বা দিল মালতীর গাভা ॥ 

মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাদের কলাতে। 

কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে ॥ 
হুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু। 

দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু ॥ 

সিন্দুরের চৌদিকে চন্দনবিন্দু আর । 
শশিকোলে সুধ্য যেন ধায় দেখিবার ॥ 

খঞ্ন নয়ানে দিল অঞ্জনের রেখ । 

তুরু কাম কামানের গুণ করিলেক ॥ 

অগোর কন্তরী গন্ধ কুচোপরি লেপে। 
দিব্য বন্ধে রচিল কাচুলি পারতেখে ॥ 
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নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত তাহার । 

তাস্থুল হা'পর সঙ্গে বিহরে অপার ॥ 
ত্রেলোক্য-মোহিনীরূপ নিরীখে ব্দন। 

অধরমাধুরী সাধে করয়ে চুম্বন ॥ 
ক্ষণে ভূজলতা বেড়ী আলিঙ্গন করে। 

নব-কমলিনী যেন কবরবর কোরে ॥ 

নান। রস বিথাবয়ে বিনোদ-নাগর । 

আছুক অনের কাঁজ কাম অগোচর ॥ 

সুমেরুর কোলে যেন বিজুরি প্রকাশ । 

মদন মুগধে দেখি রতির বিলাপ ॥ 

হৃদয় উপরে থোয় ন। ছুয়ায় শয্যা । 

পাঁশ পালটিতে নারে দৌহে একমজ্জা ॥ 

বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোডায়। 
রস অবসাদে দৌহে সুখে নিদ্রা যায় ॥ 

রজনীর শেষে প্রত উঠিয়া সত্বর। 
বিষ্প্রিয়। নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর ॥ 
বৈরাগ্য সময়ে প্রেমা উভারে অধিক । 

সন্যাস করিব বলি উন্মত চিত ॥ 

এ সময়ে বিথারয়ে রঙ্গ রস ভাব । 

ইহার কারণ কিছু শুন লাভালাভ | 
যে জন যেরূপে ভজে তারে তেন প্রভূ । 

ভজন অধিক ন্যুন না করয়ে কভু ॥ 
তাহাতে অধিক আছে অধিকারি-ভেদ। 

অমায়া সমায়৷ ভক্তি সবেদ নির্ধবেদ ॥ 

ভক্তিবিনু কষ্ণ ভজিবারে নাবে কেহো । 

অমায়া নিশ্চল! প্রেমভক্তি হয় সেহো ॥ 

বিনি অঙ্রাগে প্রেমভক্তি হয় যবে। 

কষে বন্দী করিবারে নারে কেহে৷ তবে ॥ 

এঁছন ঠাকুর গৌর করুণার সিন্ধু। 
অনুরাগে প্রেমার ভিখাবী দীনবন্ধু ॥ 

এ 
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করুণায় প্রকাশয়ে নিজ অন্থরাগ | 

বিচ্ছেদ হদয়ে যেন বাড়ে তার ভাব ॥ 

ভাব সঙ্গে যে জন দেখয়ে মোর অঙ্গ। 

তার সহ মোর ভাব কভু নহে ভঙ্গ ॥ 

এহেন করুণানিধি আর আছে কে। 

আপনা ন। ধরে নিজ প্রেম অন্থরাগে ॥ 

এই সে কারণ বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রসাদ। 
এত জানি মনে কেহো না কম প্রমাদ ॥ 

এ প্রেম ভকতি প্রভু করিব প্রকাশ। 

আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন্দাস ॥ 

এমন কেন হল্যে গৌরাঙ্গ এমন কেন হল্যে । 
নটবর বেশ গৌবাঙ্গ কি লাগি ছাড়িলে ॥ 
স্থরধুনী তীরে নিমাই তিলেখ দাড়াইহ। 

চাদমুখ নিরখিয়ে তবে ছাড়ি যাইহ ॥ 
এক বোল বোল নিমাই যদি তুমি রাখ । 

সন্যাসের কাজ নাই ঘরে বসে থাক ॥ 

সন্যাসী না হও নিমাই €বরাগী না হও। 

অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও ॥ 

মায়ে ডাকে রহ গৌরাঙ্গ রে। 
মায়ে ছাড়িয়া যাইহ না রে গৌরাঙ্গ রে ॥ঞ॥ 

৷ প্রাতঃকালে উদি প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি। 
'দঢাইল সন্ন্যাস করিব গৌরহরি ॥ 

। কণ্টকনগরে আছে ভারতীগোসাঞ্ডি। 

র সন্্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাঞ্ছি ॥ 

একান্ত করিয়া মনে কৈল বিশ্বস্তর ৷ 

যাত্রাকালে লইল দক্ষিণনাসার স্বর ॥ 

চলিলা সে মহাপ্রভূ গঙ্গার সমীপে । 

গঙ্গাসন্তরণে গেল। ছাড়ি নব্ছীপে ॥ 

শশা শশী শিশীশাশীশীশীীটি শশা টিটো শাশীিশা পপি পিটিসি 
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গঙ্গা নমক্করি নবদ্বীপ ছাড়ি ষায়। 
ব্জর পড়িল যেন সভার মাথায় ॥ 

কিবা! দিন মাঝে রবি যেন লুকাইল। 

সরোবর ছাড়ি যেন হংসগণ গেল ॥ 

দেহ ছাড়ি প্রাণ যেন গেল আচস্বিত। 

ভ্রমর ছাঁড়িল যেন পদ্মের পিরিত ॥ 

বিচ্ছেদ বিয়োগময় হেল নবদ্বীপে । 

শোকের পর্বত যেন সভাকারে চাপে ॥ 

পরিজন পুরজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া । 

মৃচ্ছিত হইয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ 
শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিষুণপ্রিয়া 
বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিল পড়িয়। ॥ 

অবয়ব আছে প্রাণ গেল ত ছাড়িয়া । 

শচী বিষুপ্রিয়া কান্দে ভূমিতে লোটায়্যা ॥ 

শচীদেবী কান্দে ডাকে নিমাই বলিয়া । 
আগুনি পুড়িল যেন ধকৃধক্ হিয়া ॥ 

শৃহ্য হেল দশদিগ অন্ধকারম়য় । 
কেমনে বঞ্চিব মুখ্ডি ঘর ঘোরময ॥ 
গিলিবারে আইসে মোরে এ ঘরকরণ । 

বিষ য়েন লাগে ই্টকুটুপ্ধবচন ॥ 

মা বলিয়া আর মোরে না ডাকিবে কেহে। । 

আমারে নাহিক যম পাসবিল সেহো ॥ 

কিবা দুখ পাই পুত্র ছাড়িল আমারে। 
হাপুতি করিয়া পুত্র গেল। কোথাকারে ॥ 

হায় হায় নিদারুণ নিমাই হইয়া! | 

কোন্ দেশে গেলা পুত্র কে দিবে আনিঞা ॥ 

বুক ফাটে তোর বাপ সোডরি মাধুরী । 
ম! বলিয়া আব না ডাকিব গৌরহরি ॥ 

অনাঁথিনী করিয়া! কোথায় গেলে বাপ। 

মনে ছিল জননীরে দ্রিব আমি তাপ । 

| 
ৰ 
ৰ 
ূ 

ৰ 

ূ 
| 

| 

শ্ীশ্রীচৈতন্তমঙ্গল 

পর়িয়া শুনিয়! পুত্র ইহাই শিখিল]। 
অনাথিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা ॥ 

কোথা বিষ্টুপ্রিধা এড়ি পলাইয়ে গেলা 

ভকতজনার প্রেম কিছু না গণিলা ॥ 
বিঞ্ণুপ্রিয়া কান্দে হিঘ! নাহিক সম্বিত। 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে উনমত চিত॥ 

৷ বসনে স্বরে নাহি না৷ বান্ধয়ে চুলি। 
হাকান্দ কান্দনা কান্দে উন্মতি পাগলী ॥ 

প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিষ]। 

জ্বালহ আগুনি আমি মরিব পুভিয়া ॥ 

গুণ বিনাইতে নারে মরষে করমে। 

সবে এক বোলে দেবী এই ছিল মরমে ॥ 
অমিয়! অধিক প্রভূ তোর যত গুণ । 

এখনে সকল সেই ভেগেল আগুন ॥ 

রহশ্ত বিনোদ কথ! কহিবাঁবে নারে । 
হিয়ার পোডনি পোডে অতি আর্তন্বরে ॥ 

চৌদ্দিগে ভকত মরে অন্তর যন্ত্রণা] । 

কি কহিব সম্বরিতে না পারে আপন ॥ 

অনেক শকতি তাবা বোলে ধীরে ধীরে। 

কি দিব প্র বোধ তোরে মন কর স্থিরে | 

যে দেখিলে যে শুনিলে এতকাল ধরি। 

মন স্থির কর সব সেই মনে করি ॥ 

৷ কি জানহ ভগবান্ কার আপনাব । 

' শুনিঞ্াছ যতযত পূর্বব অবতার ॥ 
লোক বেদ অগোর চরিত্র তাহার । 

বড়ভাগ্যে নাম ধরে সম্বন্ধ তোমার ॥ 

যাঁরে যেই আজ্ঞা কৈল। থাক সেই মতে । 
সেই আজ্ঞা রূপধ্যান কর দৃঢ় চিতে ॥ 
এতেক বচন যবে €েল ভক্তগণ। 

শুনিঞা কাতর হঞ। সন্বরে ক্রন্দন ॥ 
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তবে নিত্যানন্দ £লঞা ঘত ভক্তগণ। 

যুক্তি করে কোথা গেলে পাব দরশন ॥ 

কেছেো! বোলে যৃত তীর্থ করিব গমন । 

যথা গেলে গোরাচাদের পাব দর্শন ॥ 

কেহো বোলে বুন্দাবন যাব বারাণসী | 

নীলাচলে যাব যথা থাকয়ে সন্াসী ॥ 

কণ্টকনগরে আছে ভারতী গোসাঞ্চি। 

সন্াস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই ॥ 

এই বাক্য কভু প্রভূর মুখে শুনিয়াছি। 

সত্য করি এই বাক্য দৃঢ় নাহি বুঝি ॥ 

মিথ্যা বাক্যে সব লোক যাব তথাকারে। 

আগে আমি তত্ব জানি কহিব সভারে ॥ 

ধীর ভক্ত জনকথে দেহ মোর সঙ্গে | 

ধরিষা আনিব মোর প্রভূ সে গৌরাঙে ॥ 

তবে সব ভক্তগণ মনে অন্ুমানে। 

মুখ্যমুখ্য জন কথো দিল তার সনে ॥ 

শ্রীচন্দ্রশেখবাচাধ্য পণ্ডিত দামোদর । 

বক্তেশ্বর আদি করি চলিলা সত্বর ॥ 

এই সব লঞ্া নিত্যানন্দ চলি যায়। 

প্রবোখিয়। শচী বিষ্ুপ্রিয়ার হিয়ায় ॥ 

এথা গৌরহরি শীঘ্র চলিল! সত্বর ৷ 

কোটি কুগ্তর মত্ত গমন স্থন্দর ॥ 

ঝরঝর নরনে ঝরয়ে প্রেমধারা। 

পুলকে আকুল অঙ্গ সোণার কিশৌরা ॥ 

উর্বাস কেশ প্রভূ করিয়! বন্ধন । 

মথুরার মল্প ষেন করিছে গমন ॥ 

বাধার বিরহভাবে হঞ্াছে ব্যাকুল । 

কতি কতি রাধা মোর কোথায় গোকুল ॥ 

সে গমন ক্ষণে ক্ষণে মন্থর হইয়া । 

মালসাট মারে ক্ষণে চৌদিগে চাহিয়া ॥ 

১৫৫ 

একমতে প্রেমবেশে চলি যায় পথে। 

অখিলের গুরু মোর প্রভু জগন্নাথে ॥ 

কাঞ্চননগরে আইল প্রত বিশ্বস্তর | 

য্থ| আছে কেশবভারতী ন্যাসিবর ॥ 

পরম ভরুতি করি পরণাম করে। 

সম্মুখে উঠিয়া হ্যাসী নারায়ণ স্মরে ॥ 

বড় ভাগ্য মানি দৌহে সরম সম্ভাষ | 

বিশ্বস্তর বোলে মোরে করাহ সন্গযাস ॥ 

এইমনে দুইজনে আছে যেই কালে । 

। আসি নিত্যানন্দ চন্রশেখরাদি মেলে ॥ 

। সন্গ্যাসীকে নমস্করি প্রভূ নমক্করে। 

৷ হাসিয়া কহয়ে প্রভু ভাল হেল আইলে ॥ 

ঈ তোমার গমনে মোর সকলি মঙ্গল । 
ূ সন্যাস করিব আমি জনম সফল ॥ 
এ বোল বলিষা প্রভূ ভারতী সন্তোষে। 

| প্রণতি বিনতি করে সন্াসের আশে ॥ 

ভারতী কহয়ে আরে শুন বিশ্বস্ত | 

। তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাপয়ে অন্তর ॥ 

ূ 
র 
ৰ 

| এহেন স্ন্দর তন্তু তরুণ বয়সে । 

জনম অবধি না জানহ হুখ ক্লেশে ॥ 

৷ অপত্য সন্ভতি নাহি হয়ে ত তোমার । 

তোমারে সন্্যাস দিতে না হয় আমার ॥ 

পঞ্চাশের উদ্ধ হেলে রাগের নিবৃত্তি। 

| তবে সে সন্্যাস দিতে ভাল হয় যুক্তি ॥ 

এ বোল শুনিঞা প্রভু কহে লহুবাণী। 

তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি ॥ 

মানা না করিহ মোরে শুন ম্তাসিমণি | 

ধশ্মাধশ্মতত্ব কেবা! জানে তোমা! বিনি ॥ 

সংসারে ছুল্লভ এই মানুষের জন্ম | 

তাহাতে দুল্প 'ভ কৃষ্ভক্তি পরধন্মম ॥ 
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বড়ই ছুল্লভ তাহে ভক্তজনসঙ্গ | 
মাচষের দেহ সে তিলেকে হয় ভঙ্গ ॥ 

বিলম্ব করিতে এই দেহ যায় যবে। 
তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ হবে কবে ॥ 

মায়া না করিহ মোরে করাহ সন্াস। 

তোর পরসাদে মুগ্চি হঙ কষ্ণদাস | 

ইহা বলি করুণ অরুণ ছু নয়ান। 
ছল ছল করে আখি কাতর বয়ান ॥ 

হুঙ্কার গর্জন সিংহ জিনি পরাক্রম | 

ভাবময় সব দেহ অতি সুলক্ষণ ॥ 

হরিহরি বলি ভাকে মেঘের গঞ্জনে। 

অবিরাম প্রেমবারি ঝরে হু নয়ানে ॥ 

ত্রিভঙ্গ হইয়া বংশী বংশী বলি ভাকে। 

ক্ষণে বাসমগ্ডলী বলিয়। অঙ্গ ঝাঁকে ॥ 

গোবর্ধন রাধাকুণ্ড বলি ভাকে হাসে। 

চমৎকার হৈল হ্যাপী অন্তর তরাসে ॥ 

অন্তপ্ধে জানিয়া কিছু কহে স্যাসিরাজ। 

মর্ম জানিল মোর ভাল নহে কাজ ॥ 

জগতের গুরু এই জগতের নাথ । 

গুরু করি আমারে করিবে জোড় হাথ 4 

এত অন্ুমানে ন্যাসী করিল উত্তর । 

সন্াস করিবে যদি যাহ নিজঘর ॥ 

সাক্ষাতে জননী ঠাঞ্ডি লইবে বিদায় । 

তোর পত়ী স্ুচরিতা যাবে তার ঠায় ॥ 

সাক্ষীতে সভার ঠাঞ্ডি বিদায় হইয়া । 

আইসহ আমার ঠাই সভা বুঝাইঞ| | 

মনে আছে গোরাাদে করিস্কা বিদায়। 

আসন ছাড়িয়া আমি যাব অন্য ঠীয় ॥ 

অস্তধামী ভগবান্ এ মন জানিএগ । 

পালিব তোমার আজ্ঞা কহিল হাসিয়া 

১৫৬ ্রীশ্্রীচৈতন্তমঙ্গল 
সস শপ পন পশলা ১৯০৯০ এ শা ০৮ পদ সপ পপ 

চলিলেন মহাপ্রভু নবদ্বীপ পুরে । 

দেখিয়া! ভারতী ন্যাসী ভাবয়ে অন্তরে ॥ 

যার লোমকৃপে ব্রদ্ধাণ্ডের গণ বৈসে। 

তারে পলাইয়! আমি যাব কোন্ দেশে ॥ 

ভ্রাস্তমতি আমি কিছু দেখিয়। না দেখি । 

সভার জীবন এই সর্বজন সাথী ॥ 

ইহা ভাবি সন্ন্যাসী ডাকিয়া গৌরহবি। 
কহিতে লাগিলা কিছু অনুনয় করি ॥ 

আর এক বোল বোলে? শুন বিশ্বম্তর। 

তোমারে সন্যাস দিতে বড় লাগে ডর ॥ 

তুমি জগতের গুরু কে গুরু তোমার । 

মিছা বিড়ম্বনা কেন করহ আমার ॥ 

এ বোল শুনিঞ কান্দে বিশ্বস্তররায় | 

আবতী করিয়| ধরে সন্াসীর পাষ ॥ 

প্রণত জনেরে কেনে বোল হুর্বচন । 

মল্যে কি ছাড়িব আমি তোমার চরণ ॥ 

মোরে যত বোল মোর বুঝিবারে মন। 

এক নিবেদন আছে শুনহ বচন ॥ 

একদিন রাত্রিশেষে দেখিলু স্বপনে । 

সন্স্যাসের মন্তত মোরে কহিল ব্রাঙ্মণে ॥ 

এত বলি ভারতীর কর্ণে কহে মন্ত্র। 

প্রকারে হইলা গুরু আপনি স্বতন্ত্র! 
মন্ত্র শুনি ন্যাসিবর লা প্রেমময় । 

কম্প পুলকিত অশ্রু রাধাকুষ্ণ কয় ॥ 
বুন্দাবন যমুন1 ফুকারে ঘনেঘন । 

বুঝিল এ জন কৃষ্ণ শচীর নন্দন ॥ 

ইহার পিরীতি সেই ভাগ্য সর্বোত্তম | 
কুষ্ণ প্রীত হীন ধম্ম নহে সুলক্ষণ ॥ , 
বুঝিল সকল কাজ ভারতী গোসাঞ্ডি। 

সন্ন্যাস করাব তোরে শুনহ নিমাঞ্রি ॥ 



পপি 

এ বোল শুনিয়া প্রভূ নাচয়ে আনন্দে । 

হরি হরি বোলয়ে গম্ভীর মেঘনাদে ॥ 

গৌর শরীরে সে পুলক সারি সারি। 
অমিয়া পসার গোরার অঙ্গের মাধুরী ॥ 
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার । 

দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার ॥ 

নবদ্বীপ হৈতে গদাবর ন্র্হবি | 

আসিয়! মিলিল! তারা বলি হরি হবি ॥ 

দ্রগুবত প্রণতি করিল বহুতর। 

হাসিয়। করিল। কোলে শচীর কোর ॥ 

প্রতৃ কহে ভাল হেল তোমরা আইলা । 

কৃষ্ণ অনুগ্রহ হেতু তোমরা মিলিলা ॥ 

আদ্যোপান্ত তোর! ছুই সঙ্গী মোর সঙ্গে । 

তো! সভা দেখিয়া চিত্ত অতি বড় রূঙ্গে ॥ 

গৌর মুখ দেখি কান্দে ছুই মহাশয় 
ডাহিন বামেতে (ৌহে রহিল নিশ্চয় ॥ 

কণ্টকনগরের লোক দেখিবারে ধায় । 

যে দেখয়ে তার হিয়া নয়ন জুড়াঁয় ॥ 

কিব। বৃদ্ধ কিবা অন্ধ কি নারী পুরুখ । 

কিবা সে পণ্ডিত জন এ গণ্ড মুরুখ ॥ 

শিশুগণ ধায় আর কুলের যুবতী | 

নিজ ছায়া] নাহি দেখে হেন রূপবতী ॥ 

কাথে কুম্ত করি কেহো দাড়াইম্া চাহে। 

লড়িতে না পাবে দেহ লড়ি ধরি ধায়ে ॥ 

পঞ্গু আতুর আর গন্তবতী নারী । 

শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া সন্ন্যাসিরে পাড়ে গালি ॥ 

এমন বালকে কেহো। করায় সন্গ্যাস। 

সন্্যাসের ধন্ম নহে লোকে উপহান ॥ 

কঠিন অন্তর ইহার দয়াহীন জন। 
নগরে না রাখি ইহাঁয় কহিল কথন ॥ 

মধ্যখণ্ড ১৫৭ 
পপ সপ পপ পাপ পীপীপক পাপা তিশা 

সন্গ্যাপীকে সভে নিন্দা করে বার বার। 
গোরামুখ দেখি সভার আনন্দ অপার ॥ 

ধন্য ধন্য করি লোক বাখানয়ে দধপ। 

এতকালে দেখিল এ অতি অপরূপ ॥ 

ধন্য জননী সে ধরিল পুত্র গর্ভে । 
দেবকী সমান সেই শুনি ঞাছি পূর্বে ॥ 
কোন্ ভাগ্যবতী হেন পাঞ্াছিল পতি । 

ত্রেলোকে; তাহার সম নাহি ভাগ্যবতী ॥ 

রূপ দেখি নিজ ত্বাখে নাড়িতে না পারি । 

ইহার সন্ত্যাস কিব! সহিবারে পারি ॥ 

কেমনে বাচিবে সেই ইহার জননী । 
এ কথা শুনিলে মাত্র মরিবে অমনি ॥ 

হেন বুঝি মাতা পিত! নাহিক ইহার। 
এ অচ্যৃতানন্দ নিত্যানন্দ বেদসার ॥ 
বৃন্দাবন মাঝে কিব। ঝাঁধা হারাইয়1। 

তার অন্বেষণে বুলে কান্দিয়৷ কান্দির ॥ 

সে বিরহে ভেল ইহার সন্ন্যাস করণ । 

নিশ্চয় জানিল এই নন্দের নন্দন ॥ 
এত অন্গমান করি কান্দে সব লোক । 

ডাকিয়া কহয়ে প্রভূ না করিই শোক ॥ 

আশীর্বাদ কর মোরে শুন মাতা পিতা । 

সাধ লাগে কক্ধের চরণে দেও মাথা ॥ 

যার যেই নিজ পতি সেই তাহা চাহে । 

তার চিত্ত বাদ্ধিবারে করয়ে উপায়ে ॥ 

রূপ যৌবন ঘত এ রস লাবণ্য । 

নিজ পতি ভজিলে সে সব হয় ধন্য ॥ 

মনে মনে কর্ এ সভার অন্তভব | 

পতি বিন্থ যুবতীর মিছা হয় সব ॥ 

কষ্ণপদ বিন্ু মোর অন্য নাহি গতি । 
নিজ অঙ্গ দিয়া মো ভজিব প্রাণপতি ॥ 

পীর ািলল পি পিপি পপি পাপ 



১৫৮ গ্রীশ্বীচৈতন্যমঙ্গল 
পাপা 

ইহা! বলি মহাপ্রভু করযে বোদন । 
ক্ষণেক অন্তরে সব তৈল স্বরণ ॥ 

পুনরপি ন্যাসিবরে করে প্রশাম। 

আপন অন্তব-কথা করয়ে বিধান ॥ 

তার পর দিনে প্রভু গুরু আজ্ঞা লঞ্া । 

সন্ন্যাস বিধান কাধ্য কবেন হীপিয। ॥ 

করিল সকল কম্ম যে বিধি উচিত। 

সন্ন্যাসী নিকটে গেল৷ হঞা] অতি ভীত ॥ 

আপনে আচাধ্যবত্ব কষ্ণপুজ। করে। 

চৌদিগে বৈষ্ণব সব হরি হবি বোলে ॥ 

গুরুর সমীপে রহি পুটাপঞ্ুলি করি। 

মাগয়ে সন্ন্যাসমন্ত্র পরণাম করি ॥ 

মুণ্ডতন করিল প্রভু শুন তার কথা৷ । 

যাহ। শুনি সভা হৃদয়ে লাগে ব্যথা ॥ 

সকল বৈষ্ণবগণের হিয়া ভেল কাপ। 

মুণ্ডনের কালে বস্ত্র মুখে দেই ঝাপ । 

কমল] লালিত কেশ ত্রেলোক্যস্থন্দর । 

মালার সহিতে নান্বে এ গজকন্ধর্ ॥ 

পুরুবে চুভার বেশে মোহিল জগত। 

যাহার ধেয়ানে জীয়ে সকল ভকত ॥ 

গোপবধূ বার লাগি ছাভিলেক লাজ। 

জাতি কুল শীল ভয়ে পাডিলেক বাজ | 

যাব গুণ গাঁষ শিব বিরিঞ্ি নার্দ । 

আপনারে ধন্য মানে সকল সম্পদ ॥ 

হেন কেশ মুণ্ডন করিতে চাহে পু । 

কান্দয়ে সকল লোক নাহি তুলে মুন ॥ 
নাপিত আমিঞ। বৈল বচন বিনয় । 

কচ ভজ তুমি মোরে হওত সহায় ॥ 

আমি ত ন্াসী হঞ্া কৃষ্ণের হইব। 
মন্তক মুণ্ডন কর তোর ভাগ্য হব। 

নি৬১৯০ ০ ১াি  সজ . 

নাপিত না দেই হাথ শিরের উপর । 

তরাসে তাহার অঙ্গ কাপে থর থর ॥ 

মোর ভাগ্য নাশ প্রভূ যাউ সর্বথায়। 

কেমনে বা হাথ দিব তোমার মাথায ॥ 

যদি মোর কুষ্ঠ হউ গলু সব অঙ্্। 

বংশ ঘোব নরক যাউ শুনহ গৌরাঙ্গ ॥ 

তথাপি তোমার শিরে হাখ দিতে নারি । 
বিনয় কবিয়া বোলো? শুন গৌর্হরি ॥ 
কণ্টকনগরের লোক এ নারী পুরুষে । 
ফুকরি ফুকরি কান্দে গদগদ ভাষে ॥ 

নাপিত কহযে প্রভূ নিবেদি চরণে । 

তোর শিরে হাথ দ্িব কাহার পরাণে ॥ 

আমার শকতি নাবি করিতে মুণ্ডন । 
স্থন্দূর্ কুঞ্চিত কেশ ত্রলোক্যমোহন্ ॥ 

দেখিতে শীতল কবে হৃদয় ন্য়ন। 

যেক্ব সে কর প্রভু না কর মুগডন ॥ 

এরূপ মানুষ নাই জগত ভিতর । 

তুমি সর্বলোকনাথ জীনিল অন্তব | 

এ বোল শুনিয়া প্রভু অসন্তোষ পাষ। 

বুঝিয়। নাপিত কাজ অন্তরে ডরাঁয় ॥ 

পুন নিবেদন করে অন্তরে কাতর । 

কেমনে বা হাথ দিব শিরেব উপর ॥ 

অপরাধ লাগি মোর ডবে হালে গ। | 

তোর শিরে হাথ দিয়া ছোব কার পা1॥ 

কাবু পায় ধরিয়া করিব নিজ বুত্তি। 

অধম নাপিত মুণ্ি হঙ ছার জাতি ॥ 
এ বোল শুনিঞ প্রভূ সদয় হৃদয় । 

না করিহ নিজবৃত্তি ঠাকুর কহয় | 
প্রভু বোলে শুন রে নাপিত হরিদাস । 

মুণ্ডন করাহ আমি করিব সন্যাস | 



কষ্খের প্রসাদে জন্ম যাবে তোর সুখে । 

অন্তকালে বাস তোর হৈবে স্বর্গলোকে ॥ 

আমার মুণ্ডন করি যত অস্্রগণ। 

গঙ্গাজল মাঝে লঞ্া কর সমর্পণ ॥ 

শুনি হরিদাস মনে ভাবিতে লাগিল! । 

আমার মঙ্গল কর্ম কভু না হইলা ॥ 

মুণ্ডন করিয়ে যদি তবুহ বিনাশ । 

মুণ্ডন না কৈলে মোর হয় সর্বনাশ ॥ 

ইহার পীরিতি করি ধে হউ সে হউক । 

ধন্মাধম্্ন পরমাত্সা এই পরতেখ ॥ 
মুণ্ডনের কালে সে নাপিতে বর পায়। 

কাতর অন্তর বেথায় এ লোচন গায় ॥ 

গার 

মুণ্ডন করিয়া প্রভূ বসে শুভক্ষণে। 

সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে ॥ 

মকর লেউটে কুম্ত আইসে যেই বেলে । 

সন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেনকালে ॥ 

চৌদিকে বৈষ্ণবগণ করে সঙ্ীর্তনে | 

মন্ত্র কহে ন্াসী বিশ্বস্তরের শ্রবণে ॥ 

মন্ত্র পাঞ্া বিশ্বন্তর পুলকিত অঙ্গ । 

শতগুণ বাটে কৃষ্ণপ্রেমার তরঙ্গ ॥ 

অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার । 

ক্ষণে মালসাট মারে ছাড়ে হুহুষ্কার্ ॥ 

সন্ন্যাস করিল ইহা! বলিয়! উল্লাস। 

পুনঃপুন প্রেমানন্দে অট্ট অষ্র হাস ॥ 
কাঞ্চননগরের লোক সে রূপ দেখিয়া । 

নিশ্চয় জানিল এই রাসবিনোদিয়া ॥ 

ভক্তগণ মুখ হেরি নাচয়ে আনন্দে । 

আপনে ঠাকুর নাচে নাচে নিত্যানন্দে ॥ 

মধ্যখণ্ড 

| 
| 
| 
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৫9১ 

গদাধর নরহরি নাচে কাছে কাছে। 

সকল বৈষ্ণব নাচে গৌরহরি মাঝে ॥ 

করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্তনের রোল । 

চৌদ্িগে সকল লোক বোলে হরিবোল ॥ 
নটবরশেখর স্থগড় সহচরু। 

রাধাকষ্ক গুণগানে প্রেমায় বিহ্বল ॥ 

হেনই সময়ে কহে ভারতীগোসাঞ্রি। 

কি নাম তোমার হয় শুনহ নিমাঞ্ি | 

যতেক বৈষ্ণবগণ ছিল সেইখানে | 

সভে মিলি ন্যাসিবর করে অনুমানে ॥ 

বুদ্ধি অনুরূপ কহে যার যেই মনে । 

হেনকালে শুভবাণী উঠিল গগনে ॥ 
ধবনি শুনি সর্বলোক হৈল চমত্কার । 

শ্রীকুষ্ণচৈতন্য নাম করহ ইহার ॥ 

নিদ্রারূপা মহামায়া দেবী ভগবতী। 

আচ্ছাদিল সর্বলোক ভেল ছন্ন মতি ॥ 

যতেক করয়ে সব নি'দের স্বপনে । 

আপনে ঠাকুর সভার করায় চেতনে ॥ 

আপনেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুঝায়ে সভারে । 

 শ্রীরুষ্চৈতন্য তেঞ্ বলিয়ে ইহারে ॥ 
এতেক বচন সভে দৈবমুখে শুনি । 

আনন্দিত সর্বলোক করে হরিধবনি | 

আনন্দ হৃদয় প্রভূ বোলে হরিবোল । 

শ্রীকষ্চচৈতন্য নাম আজি হৈতে মোর ॥ 

গুরুর চরণে করি প্রণতি বিস্তর । 

প্রদক্ষিণ করিয়। চলিলা বিশ্বস্তর ॥ 

গমন উদ্যম দেখি সেই ন্যাসিরাজ। 
ডাকে হের দণ্ড ধর না কর্হ ব্যাজ ॥ 

গুরুর বচন শুনি লেউটিয়া আসি। 
স-ব্সন দণ্ড পাইয়া লু লহু হাসি ॥ 



১৬০ প্রীপ্রীচৈতন্যমজল 

গ্রহণ করিল গুরুর স-বদন দণ্ড । 

প্রণতি করয়ে বহু ভকতি প্রচণ্ড ॥ 

আমি সে সকল ছাড়ি করিন্থ সন্যাস। 

তুমি ন। ছাড়িলে মোবে জন্মে জন্মে বাশ ॥ 

রাম অবতারে তুমি ধনুক হইয়া । 
রহিলে আমার হাথে ছুষ্টের লাগিয়। ॥ 

কৃষ্ণ অবতারে বংশী হঞা। মোর করে। 

মোহিত করিলে সব অখিল সংসারে ॥ 

ইবে দণ্ড হঞা মোর আইলা করেতে । 

কলিষুগে পাষগুদলন হেতু রূপে ॥ 

ইহা! বলি মহাপ্রভু বোলে হরিবোল। 
আকাশ পরশে মহা প্রেমার হিলোল ॥ 

গুরুর আজ্ঞায় প্রভু সে দিন তথাই । 

গুরুভক্তি করি স্থখে বঞ্চিল গোসাঞ্ঞ ॥ 

সকল বৈষ্ণবগণ করে সঙ্কীর্তন | 

গুরুর সংহতি নৃত্য করয়ে মোহন | 

কেশবভারতী নাচে প্রেম্মনন্দ জুখে । 

ঠাকুর নাচয়ে হরি বোলে সর্ববলোকে ॥ 
প্রেমানন্দে পূর্ণ দোহে পাসরে আপনা । 

্রন্ম স্থথ অল্প করি মানয়ে ছু জনা ! 
এইমনে কথোক্ষণে নৃত্য অবসানে | 

বসিয়া! কহয়ে স্যাসী বিশ্বস্তর শুনে ॥ 

মোর হাথ হইতে দণ্ড কে নিলে আমার । 

দণ্ডাগ্র পরশি পুন বোলে নাচিবার ॥ 
ইহা! বলি বিহ্বল হইয়! নাচে পুন। 

ঠাকুর নাচয়ে আর অপরূপ শুন ॥ 

আনন্দে বৈষ্ণব সব নাচয়ে, কৌতুকে। 
হরি হরি বোলে প্রেমানন্দে চতুদ্দিগে ॥ 
এইমনে আনন্দে সানন্দে রাত্রি যায়। 

প্রভাতে উঠিয়া প্রস্তু মাগেন বিদায় ॥ 

একস সপ পি 

গুরু প্রদক্ষিণ করি করয়ে প্রণাম। 

নীলাচল যাই যদি পাই স্দ্বিধান ॥ 
গুরুর চরণে আজ্ঞা মাগয়ে ঠাকুর । 
কেশব ভাবতীর হিয়া! করে দুরু ছুর্ ॥ 

ছলছল করে আখি করুণার জলে । 

বিদায় সময়ে গোরাষ্ঠাদে করি কোলে ॥ 

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি আপনার স্থখে | 
করুণা কারণে পদব্রজে বুল লোকে ॥ 

গুরুভক্তি লওয়াবারে কর বিধি কর্ম । 

সংস্থাপন করিবারে সংকীর্তন ধন্ম ॥ 

সর্বলোক নিস্তারিতে করুণ! প্রকাশ | 

আমা বিড়ম্বিতে কৈলে এই ত সন্যাস | 
আমার নিস্তার যেন হয় বিশ্বস্তবু। 

এই মোব বাক্য তুমি পালিহ অন্তর ॥ 
আজ্ঞা দিল চল নীলাচল গিরিরাজে। 

কিছু না বলিল গৌরচন্দ্র আর লাজে ॥ 
চরণ পরশ করি চলিল ঠাকুর । 

পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঁটিল প্রচুর ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে প্রেমার্ উল্লাস । 

ক্ষণেক রোদন ক্ষণে অট্ট অট্ট হাস ॥ 

বুক বাঞা পড়ে ধাবা নযনের জলে । 

স্থর্নদী ধার! যেন সুমেরু শিখবে ॥ 

কদস্বকেশর জিনি একটি পুলক । 

কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদমস্তক ॥ 

মত্ত কবিবর যেন বঙ্গে চলি যায় । 

নির্ভর প্রেমায় ক্ষণে কৃষ্ণ গুণ গায় ॥ 

ক্ষণেকে পড়য়ে ভূমি রহে স্তব্ধ হঞ11 

ক্ষণে লম্ফ দিয়! উঠে হরিবোল বলিয়। ॥ 

ক্ষণে গোগীকার ভাব ক্ষণে দাস্তভাব। 

ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে ক্ষণে শীত ধাব ॥ 



এইমনে দিবারাত্রি না জানে আনন্দে । 
বাঢদেশে না শুনিল কৃষ্ণ নাম গন্ধে | 

রুষ্ণনাম না শুনিঞা! খেদ উঠে চিতে। 

নিশ্চয় করিল প্রভূ জলে প্রবেশিতে ॥ 
দেখি সব ভক্তগণ করে অনুতাপ । 

গৌরাঙ্গ গোলোকে যায় কি হবে রে বাপ 

তবে নিত্যানন্দ প্রভূ বলে বীরদাপে। 

রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে ॥ 

সেহিখানে শিশুগণ গোধন চরায়। 

নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে হিয়াঁয় ॥ 

যে কালে গেলেন প্রভূ জলের সমীপ | 

হরি বলি ডাকে সব শিশু আচম্বিত ॥ 

তাহ৷ শুনি লেউটি আইল! গৌরহরি | 

বোল বোল বোলে তার শিরে হস্ত ধশ্ি ॥ 

তোমারে করুন কপ। প্রভু ভগবান । 

রুতার্থ কৰিলি বে শুনাইয়া হরিনাম ॥ 

প্রেমীনন্দে ভাসে প্রভু আনন্দিত ভিষা । 

ভিক্ষা করিল। আর কথোদুর গিয়া ॥ 
হেন মতে দিবানিশি নাহি জানে স্থুখে | 

তিন দিন বহি অনল দিলা মুখে ॥ 

হেন মনে প্রেমানন্দে দিন রাতি যাষ। 

শ্রীজ্রশেখরাঁচাধ্যে দিলেন বিদায় ॥ 

নবদ্বীপবাপী যত আমার লাগিয়া । 
কান্দএ ব্যাকুল হয়্যা ডাকিয়া ডাঁকিযা ॥ 

নিশ্চয় না জানে মোর সন্নযাসকরণ | 

সভাবে জানাহ মোর এই বিবর্ণ । 

কহিল ঠাকুর পুন হেব দরশন | 
অচিরে হইবে দেখা না! হববিমন ॥ 
এ বৌল বলিয়া প্রভূ চলিল! সত্বর । 

কান্দিতে কান্দিতে যায় শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ 

৮৫৯ 
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মরিব তোমারে প্রভূ আমি না দেখিয়া | 

মরিব যে ন্বন্বীপের শোকাগ্ন্ে পড়িয়া ॥ 

নবদ্ধীপবাসী সব এক মুখে রহে। 
শ্রীন্্রশেখর আসি দেখি কিবা কহে ॥ 

কহয়ে লোচন দাস কহনে না যায়। 

শ্রীচন্দ্রশেখরাচাধ্য নবদ্বীপ যায় ॥ 

কাপর 

বা 

নবদ্বীপে প্রবেশিতে আচাধ্যশেখর । 

নয়নে গলয়ে অশ্রধাবা নিরস্তর ॥ 

নবদ্বীপবাসী যত তাহারে দেখিয়া । 

অন্তরে পোডয়ে প্রাণ ধকৃধক্ হিয়া ॥ 

সকল টেঞ্চব আসি মিলিলা সেখানে | 

সম্বরিতে নারে অশ্রু কাতর বয়ানে ॥ 

পুছিতে না পারে কেহ মুখে নাহি রাষে | 
শুনি শচীদেবী আউদড চুলে ধায়ে ॥ 
আচাধ্য বলিষা ভাকে উন্মতি পাগলী । 

না দেখিয়া গৌরাঙ্গে হইলা উতরোলি ॥ 

আমার নিমাই কোথা থুয়া আইলে তুমি । 
কেমনে মুণ্ডিল কেশ কোন্ দেশ ভূমি ॥ 

কোন্ ছার সন্াসী সে হদয় দারুণ । 
বিশ্বস্তরে মন্ত্র দিতে না হৈল করুণা ॥ 

সে হেন স্থন্দর কেশলাবণ্য দেখিয়া 

কোন্ ছার নাপিতের নিদারুণ হিয়া ॥ 

কেমনে পাপিষ্ঠ তেন কেশে দিল খুর । 
কেমনে বা জীল সেই দারুণ নিঠুর ॥ 
আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল। 
মস্তক মুড়াঞ্া পুত্র কেমন বা হেল ॥ 

আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার । 

অন্ধকার হৈল মোর সকল সংসার ॥ 



১৬২ 

রন্ধন করিস আর নাহি দিব ভাত । 
সে হেন সোঁণার গায়ে নাহি দিব হাথ ॥ 

হুন্দর বদনে চুন্ব নাহি দিব আর । 
ক্ষুধার সময় কে বা বুঝিবে তোমার ॥ 
এতেক বিলাপ ষবে শচীদেবী কৈল। 

'বঞ্ুপ্রিয়া প্রবোধিতে জনকথো গেল ॥ 

বষ্চপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে । 

শু পক্ষী লতা তরু এ পাষাণ ঝুরে ॥ 

হাহা প্রাণনাথ ছাড়ি গেলে হে নদীয়া । 

অনাথিনী বিষ্চুপ্রিয়ায় নিঠুর হইয়া ॥ 
্লীবাসাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনে বিহার । 

নয়ন ভরিয়া নৃত্য না দেখিব আর ॥ 

প্রেমাবেশে গদগদ বোল শ্রীবদনে | 

না শুনিয়া অভাগিনী বাঁচিব কেমনে । 
কোন দেশে কি রূপে আছয়ে প্রাণেশ্বর | 

স্ববিয়। স্মরিয়া প্রাণ হৈল জর জর ॥ 

হায় রে কঠিন প্রাণ না বেরেহ কেনে 

হালহ আগুনি আমি মরিব এখনে ॥ 

উদ্বেগে দিবস মোর হৈল কোটিযুগ । 

না| দেখিয়া প্রাণনাথ তোর বিধুমুখ ॥ 

ঈ্ীব মাত্রে উদ্বেগ না দেয় সাধুজন । 
তোর শোকে শচীমাতা ছাঁড়য়ে জীবন ॥ 

মুঞ্ি অভাগিনী তোমার ভকতি না জানি। 

সই অপরাধে বুঝি টহলু অনাথিনী ॥ 
চরণ নিকটে প্রভু বসিয়া তোমার । 

ঈপ হেবি হেরি আমি না জুড়াব আর ॥ 
বদনে তুলিয়া দিতে কপূর তানুলে । 
দশন মুকুত। পাতি পরশি অঙ্গুলে ॥ 

অরুণ নয়ান কোণে করুণায় চাঞা | 
মধুর মধুর কথ! বলিতে হাসিঞা ॥ 

শ্রীপ্রীচৈতম্তমঙল 
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| অধর অরুণ আর তান্বুলের বাগে । 
দশন কিরণ মোর হিয়া মাঝে জাগে ॥ 

তাহাতে অমিয়! মাখা শ্রীমুখের হাস। 

অবণ নয়ান মোর জীত সেই আশ ॥ 

৷ অমিয়! অধিক প্রভূ তোর যত গুণ! 
৷ সোগরিতে এবে সেই ভৈগেল আগুন ॥ 

বিনোদ বিলাস রস সুখময় শেজে। 

৷ সে সব সোঙরি বিষুণপ্রিয়। প্রাণ তেজে। 

হায় হায় কিব। দৈব হইল আমারে । 
। গৌর বিচ্ছু আমার সকল আবদ্দিয়াবে ॥ 

' দে হাস্য লাবণ্য দেহ না দেখিব আব। 

৷ ন1 শুনিব বচনচাতুরী স্থধাসার ॥ 
| অনাথিনী করিয়া কোথারে গেল! তুমি । 
| সোঙরি"তোমার গুণ নিবেদিয়ে আমি ॥ 

ূ কোন্ ভাগ্যবতী সব তোমারে দেখিষ| | 

ূ নিপ্দিল কতেক মোরে কান্দিয় কান্দিয়] ॥ 

কোন অভাগিনী-কোল ছাড়িয়া আইল। | 

খগুব্রতী অভাগিনী কেন না মবিলা ॥ 

। পুজিল তোমার মুখ অনঙ্গ নযনে। 

কেমনে ধরিব হিয়া তোমা অবর্শনে ॥ 

বিচ্ছেদে মবিল তোর যত বরনাবী | 

আমি অভাগিনী প্রাণ এতকাল ধরি ॥ 

মরি মরি গৌরাঙ্গনুন্দর কতি গেল।। 

আমি নারী অভাগিনী সহজে অবলা ॥ 
৷ কোন্ দেশে যাব লাগি পাব কোন্ ঠাঞ্িি। 

| যাইতে না দিব কেহো মরিব এথাই ॥ 

মায়ে অনাথিনী করি গেলা কোন দেশে | 

কেমনে বঞ্চিব তেঁহ তোমার হুতাশে ॥ 

পাপিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায় । 

ভূমিতে পড়িক্না দেবী করে হায় হায় ॥ 

- শপিশীশ্ীশীী 

পপ ০ 

] 
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বিরহ অনল শ্বাস বহে অনিবার। 

অধর শুথায় কম্প হয় কলেবর ॥ 

কেশ বাস না সন্বরে ধূলায় পড়িয়া । 
ক্ষণে ক্ষীণ হয় অঙ্গ বহে ত ফুলিয়া | 

ক্ষণে মৃচ্ছা পায় রাঙ্গা চরণ ধেয়ানে। 

সন্বেদ্ন পায় ক্ষণে অনেক যতনে ॥ 

প্রভূ প্রভূ বলি ডাকে ক্ষণে আর্তনাদে । 

বিষুণপ্রিয়া কান্দনাতে সর্বজন কান্দে ॥ 

প্রবোধ কবিতে যেই যেই জন গেল । 

বিষ্প্রিয়। দেখি হিয় পুঁড়িতে লাগিল ॥ 
গৌরাঙ্গ গৌবাঙ্গ বলি ভাকে তাব কাণে। 
কথোক্ষণে বিষ্প্রিয়! পাইল চেতনে ॥ 

সব জন বোলে হের শুন বিষ্ণপ্রিয়। | 
কি দিব প্রবোধ তোরে স্থির কর হিয়। ॥ 

তোর প্রশ তোর আগে কহিয়াছে কথা । 

যথা তথা! যাই তোব নিকটে সর্ব! ॥ 

তোর অগোচর নহে তোর প্রভূর কাজ । 

বুঝিয়! প্রবৌধ দেহ নিজ হিয়া মাঝ ॥ 

প্রবোধিয়! সব ভক্ত একত্র হইয়! । 

বিচার করয়ে গোরাচাদের লাগিয়া ॥ 

সন্ন্যাস করিল যো সভারে দুখ দিয়া । 

এখনে ছাড়িয়৷ গেল নিদীরুণ হৈয়া ॥ 
রৃহিব কেমনে তাহা ছাড়িয়া আমবা । 

নিদারুণ মো সভারে ছাড়িলেন গোরা ॥ 

তারেধিক দয়াল তাহার বড় নাষ। 

নাম হৈতে তারে পাই এই মুখা কাম ॥ 

তার বাক্য আছে পূর্ব মো! সভার তরে। 

নাম যেই লয় সেই পাইব আমারে ॥ 

এত চিন্তি নাম টৈতে বসিলা সভাই ৷ 

শচী বিষ্ুপ্ররিয়। আর যত যত যেই ॥ 

মধ্যখও ২৩৩ 

| কি বালক বৃদ্ধ কিবা যুবক যুবতী । 

নাম লৈতে বসিল৷ গৌরাঙ্গ করি গতি । 
৷ নামপাশে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্ত সিংহ । 
দাগ্ডাইল মহাপ্রভু গতি হৈল ভঙ্গ ॥ 

নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলা এ রহিলা । 

অঝর নয়নে প্রভূ কান্দিতে লাগিলা ॥ 

যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজ তুমি । 
শান্তিপুরে সভারে দেখিয়ে ষেন আমি ॥ 

শুনি নিত্যানন্দ মনে আনন্দ হইল । 

দেখ! দিব সভাকারে এই সত্য কল ॥ 

কহয়ে লোচন দাস কাতর হাদয়। 

এখ। প্রভু গৌরচন্দ্র করিল বিজয় ॥ 

নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু পথ চলি যায়! 

হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায় ॥ 

নবদ্বীপ যাহ তৃমি শুনহ বচন । 

নদীয়ানগরে মোর যত বন্ধুজন ॥ 
সভারে কহিও নমে। নারায়ণ বাণী! 

অদ্বৈত আচাধ্য গৃহে উত্তরিব আমি ॥ 

সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে। 
একত্র হইব সভে আচাষ্যের ঘবে ॥ 
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর। 

নিত্যানন্দ বায় যান নদীয়ানগর | 

৷ নদীয়ানগরের লোক জীয়ন্তেই মন্দা 
৷ কাটিলে কুটিলে রক্ত মাংস নাহি তারা ॥ 

' উদ্দরে নাহিক অন্ন টলমল তন্ু। 

সর্বব অন্ধকার তার গোবাাদ বিহু ॥ 

আচম্ষিতে নিত্যানন্দ নদীয়া নগঞ্ছে। 

| গায়ে বল হৈল সতে ধাইলা স্ত্ববে.॥ 
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চলিতে না পারে পথে টলমল করে । | মুঞ্রি অভাগিয়া সঙ্গ না পাইল তার । 
দেখিতে ন! পায় পথ নয়ানের জলে | কবে চাদমুখ মো দেখিব আর বার । 
সকল বৈষ্ণব আপি পড়িল চরণে শচী উনমতী পুছে তখনে তখন | 
পুছিতে না পারে কিছু নিরীখে বদনে ॥ সর্ব জন বোলে প্রভূ আসিব এখন ॥ 
শচী অতি উনমতি ধায় উর্দমুখে । উৎকণ বাট়িল সর্ব জনের হাদয়ে ৷ 
এ ভূমি আকাশ যার ডুবিয়াছে শোকে ॥ | আইলা ত মহাপ্রভু হেনই সময়ে | 
আর্তনাদে ভাকে শচী আরে অবধৃত। আছিল অধিক কোটি গুণ দেহ ছট]। 
কোথা থুঞ্া আলি মোর নিমাই সোণার সতত ॥ আর তাহে উজ্জ্বল চন্দন দীর্ঘ ফোটা ॥ 

ইহা বলি কান্দে শচী বুকে কর হানে । | গোরা গায়ে অরুণ বসন উজিযাঁব। 

টলমল করে, নাহি চাহে পথ পানে ॥ ৷ প্রীতঃকালের স্য্য যিনি বরণ তাহার ॥ 

শচী দেখি অভ্যুর্খান করিল ঠাকুর । দণ্ড করে আইসে মত্তসিংহের গমনে | 

শচী বোলে মোর পুত্র আইসে কতদূৰ ॥ দেখিয়া সকল লোক পভিলা চণণে ॥ 
| 

নিত্যানন্দ বোলে খেদ না করিহ চিত্তে । হিষ। জুডাইল দেখি অঙ্গেব ছটাক। 
আমাকে পাঠায়! দিল তোমা সভা নিতে ॥ ূ পাসবিল সর্ব জন ছুখ লাখেলাখ ॥ 

অদ্বৈত আচাধ্য গৃহে রহিবে ঠাকুর । আনন্দে ভরুল হিয়া নাহি শোক ছুগ | 

খেদ না করি দেখা পাবে শান্তিপুর ॥ ূ এক ৃষ্টে চাহে সভে বিশ্বম্তব মুখ ॥ 

চলহ্ সকল,লোক প্রভূ দেখির্বাবে । ৷ প্রাণ হারাইলে যেন প্রাণ পা জনে । 
সেইমনে সেইক্ষণে সর্বলোক চলে ॥ ৷ ধন হারাইলে যেন ধনী পায় ধনে ॥ 

বালবৃদ্ধ যুবকষুবতী ধীর জন ৷ | পতি হারাইলে যেন পতিব্রতাগণ । 

মূর্খ কিবা তপন্বী চলিলা সর্ব জন । ৷ সুখী যেন পুনর্ববার পাঞা দরশন ॥ 
শচী আগে আগে ধায় গায়ে হেল বল। ৷ জল ছাড়ি মস্ত যেন ছটফট কবে। 

আনন্দে বৈষ্কবগণ চলিল। সকল । | আচম্িতে জল পাইলে যেন কুতৃহুলে ॥ , 

অদ্বৈত আচাধ্য গৃহে উত্তরিল গিয়]। ৰ এই মতে সব জন গৌরাঙ্গ দেখিয়া । 

ভাঙ্গিল কাকালি তাহা প্রভূ না দেখিয়া ॥ | পুলকে আকুল অঙ্গ হরষিত হৈয়। ॥ 

অদ্বৈত আচার্যে কথা পুছে নিত্যানন্দ ৷ প্রেমায় ভরল লোক নাহি দুঃখ শোক । 
তোমার আশ্রমে প্রভু করিল! নির্ববন্ধ ॥ এক দিঠে চাহে শচী গোবাচান্দ মুখ ॥ 
আমারে পাঠাঞা দিলা এ সভা আনিতে । | আইস আইস বাপ মোর হাপুতির পুত। 

আর কিছু নাহি জানি কি আছে তার চিতে ॥ | অনাথিনী করি কোথা গিয়াছিল। সত ॥ 

ইহ| বলি দৌহে মেলি করে কোলাকুলি । | ঘরে লঞ্া যাব তোরে রাখিব সম্বরি । 

গৌরাঙ্গসন্নযাস শুনি অছৈত বিকলী । সন্যাসের বেশ তোর সব পরিহরি ॥ 
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মায়ের কান্দন! দেখি জগত ঈশ্বর । 
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল বিশ্বস্ত । 
মায়েরে কহিল আর ন! কান্দহ তুমি । 
তোমার কান্দনায় চিত্তে দুঃখ পাই আমি ॥ 

ইহা বলি শোক দূর কৈল ভগবান । 
শচীহ আপন শোক কৈল নিবারণ । 
যতেক আছিল শোক কিছু নাহি চিতে। 
অমিয়া সিঞ্চিল মুখ দেখিতে দেখিতে ॥ 

অদ্বৈত আচাধ্য গোসাঞ্চি আনন্দ হিয়ায় । 
দিব্যাসনে বসাইলা প্রভূ গোরারায় ॥ ' 

পাদ প্রক্ষালন করে মুছায় চরণে । 

পাদোদক পান কল সব নিজ জনে ॥ 

জয় জয় ধ্বনি শুনি হরি হরি বোল । 

সকল বৈষ্ণব হিয়া আনন্দ হিল্লোল ॥ 

তেজ দেখি আনন্দিত €হলা হরিদাস । 

মুরাসি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস ॥ 

দণ্ড পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া । 

ছলছল করে আখি শ্রীমুখ দেখিয়া ॥ 
প্রেমে গদগদ স্বর অঙ্গ পুলকিত । 

মইল শরীবে জীউ আইল আচন্থিত ॥ 

হেন মনে নিজ জনে দেখি গোরারায় । 

কপাদিঠে চাহে দয়! বাটিল হিয়ায় ॥ 

কারো নিজ করে প্রভূ পরশন করে । 

হাসিয়া সম্ভাষে কাহো। কোলে চাপি ধরে ॥ 
যার যেন অভিমত করয়ে ঠাকুর । 

সভার হৃদয়ে উপজিল প্রেমাঙ্কুর্ ॥ 
হাষ্ট হেলা সব জন দূরে গেল শোক । 
আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি হরি বোলে লোক ॥ 

অদ্বৈত আচাধ্য গোসাঞ্চি ভক্ত স্ুচতুর। 
তাহার আশ্রমে ভিক্ষা করিলা ঠাকুর ॥ 

১৬৫ 

ূ পাঁক কৈল এচীমাতা জগতজননী । 

আনন্দে ভাসিল1 সীতাদেবী নারায়ণী ॥ 

ভোজন করায় অদ্বৈত বড় পরিপাটা । 

সকল ব্যগুন পাত্রে দিল মিঠিমিঠি ॥ 

ভোজন কবুষে প্রভু ব্রিদশের রায় | 

দেখিষ! সকল ভক্ত আনন্দ হিয়ায় ॥ 

তবে সব জন যার যেই অনুপ । 

ভোজন কৰিলা সভে আনন্দ কৌতুক ॥ 

সন্যাস করিল। প্রভূ কারে নাহি মনে । 

আনন্দে গোঙায় দিন্রাত্রি সঙ্কীর্তনে ॥ 

সঙ্কীর্তনে ভোর প্রভূ নিজ গুণ গায় । 

আনন্দ হৃদযে আপে নাচয়ে নাচায় ॥ 

নাচে নিত্যানন্দ আর নাচে হবিদাস। 

মুবারি মুকুন্দ নাচে আর শ্রীনিবাস ॥ 

' গদাধর নরহরি নাচে তার! পাণে | 

। বাস্থদেব ঘোব নাচে গদাধর দাসে ॥ 

সব ভক্ত নাচে মোর গৌরার্গ বেটিয় । 

ৃ গণিতে না পারি তা সভার নাম লঞ্া ॥ 

অনন্ত গৌরাঙ্গ সঙ্গী কে বণিতে পারে । 

| সভাই বেটিয়া নাচে প্রভূ বিশ্বস্তবে ॥ 

দেখি শচীমাতা সীতা! নারায়ণী সঙ্গে । 

অদ্বৈত আচাধ্য নাচে নিজ পুত্র সঙ্গে ॥ 

সভার হৃদয়ে ভেল আনন্দ উল্লাস । 

এছন শুনিঞা স্থুখী এ লোচনদাস ॥ 

পপ পিসী ীপিপাস্সপোস্সাি 

| 

নাগা এএররারজাহাটি 

এইম্নে শ্রভবাত্তি স্থপ্রভাত হৈল। 

প্রাতংক্রিয়া কৰি প্রভু আসনে বসিল ॥ 

দণ্ড করে যেন সর্ধবরাজের ঈশ্বর । 

অরুণ বসন অঙ্গে করে ঝলমল ॥ 



৯৬৩৬ 
শন পি আজ পাপী 

যত নিজজন কাছে আছয়ে বসিয়া! । 

হাসিয়া কহেন প্রভু সভ। সন্বোধিয়! | 
শ্রীনিবাস আদি করি যত ভক্তগণ। 
আপন আশ্রমে সভে করহ গমন ॥ 

নীলাচল ষাব জগন্নাথ দেখিবারে । 
প্রসন্ন বদনে ষদি প্রভূ দয়! করে ॥ 

তোমরা থাকিবে আজ্ঞা! করিবে পালন । 

নিবস্তর দিবানিশি করিবে কীর্তন ॥ 

হরিনাম ভক্তসেবা করিবে স্থাপন । 

এই ধশ্ম কবি যেন তরে সর্বজন ॥ 

নিশ্ম২সর-অস্তর হইবে সর্বজন । 

সভে সভাকার মন কর্য আবাধন ॥ 

এ বোল বলিয়া গ্রভু উঠিল। স্বরে । 

বাহু মেলি সভাকারে আলিঙ্গন কবে ॥ 

প্রেম-জলে হু-শয়ান কবে হলছল । 

সকরুণ ক ভেল গদগদ স্বর ॥ 
ভ্রেনই সমস্কে সে চতুর হন্দিদাস। 

দৃত্তে তৃণ ধরি পড়ে পাদান্থুজ পাশ ॥ 
অত্বি আত্তনাদে কান্দে সকরুণ স্ববে। 

শুনিতে সকল লোক হবদয় বিদরে ॥ 

ব্যধিত হুইল প্রভু সজলনয়ন । 

কাতর অস্তরে কিছু কহয়ে বচন ॥ 

এই মত ভাগ্য মোর হবে কত দিনে । 

পড়িয়া কান্দিব জগন্নাথের চগ্ধণে ॥ 

কহিব কাতর বাণী পাদান্থজ পাঞা । 

সফল করিব আখি শ্রীমুখ দেখিয় ॥ 
এ বোল বলিতে চাবিপাশে ভক্তগণ । 

ভূমেতে পড়িয়া সভে করয়ে রোদন ॥ 

চেতন হবিল শচী কান্দিতে না পাক । 

ধরিবায়ে চাহে লিজ পুত্রের গলায় ॥ 

শি শশা (০ 

গ্রীপ্রীচৈতশ্যমঙ্গল 

কেহো পায়ে ধরি কান্দে আউদড় চুলি 
অনেক যতনে প্রভূ আপনা সম্বরি ॥ 

শ্রীনিবাস হবিদাস মুরাৰি মুকুন্দ । 
প্রতুবে কহিল কিছু করি অন্ুবন্ধ ॥ 

স্বতন্ত্র ঠাকুর তুমি মো ছার অধীন । 
দীন ছুরাচার পাপী তাহে ভঙ্গি ॥ 

কি বলিতে পাৰি প্রভূ করিল। সন্ধ্যাস 

এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস ॥ 

একেশ্বর কেমনে চলিয়া যাবে পথে । 

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে ॥ 

ূ 

শচীর ছুলাল তুমি ছুল্লিল-চরিত। 

ছুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত ॥ 
ভক্তজন নয়ন অমিয় দিঠিপাতে | 
এ দেহ প্রেমার তরু বাছে হাথে হাথে । 

অনেক আছিল প্রেমফল প্রতিআশে । 

সন্যাস করিষা শূন্য করাইলে আশে ॥ 

| পাপিষ্ঠ শরীবে প্রাণ না যাষ ছাডিয়া 

৯০ 

ঘরে চপি যাব তোবে বিদায় কবিয়1 ॥ 

এখনে চলিব আমি মো ছার অধম । 

তোর ধন্ম নহে তুমি পতিতপাবন ॥ 
করুণ! কর্দমে তন্ছ গঢাইল বিধি। 

বিনোদ্বিলাস লীলা দিয়া নান। নিধি । 

কেবল পরম প্রেমী তাহে জীবন্যাস ৷ 

ত্রেলোক্য অদ্ভুত রূপ করিল প্রকাশ ॥ 
উপমা দিবার নাহি প্রলোক্য ভিতবে । 

তোমারি নিট বাণী জগত কাতরে ॥ 
এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে | 

আপনে রুইয়৷ বৃক্ষ কাট কেনে মূলে ॥ 
যে যায় তাহারে লহ সংহতি কবিয়া । 

নহে বা মরিবে সভে আগুনে পড়িয়া ॥ 
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হের দেখ তোর মাতা শচী অনাখিনী । 
কান্দনাতে ধায় উহার দিবস রজনী ॥ 

বিষ্ণপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে । 

যে দেখিলে ষে শুনিলে নদীয়। নগরে ॥ 

শূন্য যেন লাগে সর্ব বৈষ্ণবের ঘর । 
সভাবে সভার খর যোজন অস্তর ॥ 

যেখানে”বসিয়া সে কহিল নিজ কথা। 

দেখিলে মরিব আর নাহি যাব তথা ॥ 

নাচিবার বেলে আর না করিব কোলে । 

ন| দেখিব অরুণ নয়নে প্রেমজলে ॥ 

বৃহশ্ত বিনোদ কথা ন শুনিব আরু। 

না দেখিব নৃত্যাবেশ প্রেমার প্রচার ॥ 

হুলুস্কার শব্দামুত না শুনিব আর । 

কে মোর রৌধিল কণ-নরান-ছুষার ॥ 

কেমনে ন1 দেখি জীব” তোর মুখচান্দ | 

ন্যান থাকিতে কে বা করিলেক আহন্ধ ॥ 

না দিত বিদায় মোরে যাব তোর সঙ্গে । 

তোমার নিঠুর বাণী পোড়ে সব অঙ্গে । 
আহিড়ী ঘণ্টার রূব যেমন করিয়!। 

কাছে মৃগী আইসে তারে মারয়ে ধরিয। ॥ 

তেমতি তোমার প্রেম বুঝিল এখন | 

লোভ দেখাইয়া পাছে মার কি কারণ ॥ 

তোমার বিচ্ছেদে ভক্ত সভাই মরিবে | 

ভকতবতৎমল নাম কেমনে ধরিবে ॥ 

শচীরে বিদায় দিবে করি কোন যুক্তি । 

তাহার সমীপে ইহা কহে কোন্ ব্যক্তি ॥ 

বিষুপ্রিয়ী মরিব শবদ মাত্র শুনি । 

এ কথার সম্বিধান করহ আপনি ॥ 

এতেক বচন যবে বৈল ভক্তগণ ৷ 

অস্তর কাতর কিছু কহয়ে বচন ॥ 

১৬৭ 
শপ পিশিন পিট তিল পাকি পপি পপ পপ বত পি সাপ পন পা পা আসা সপ 

শুনহ সকল ভক্ত বচন প্রচুর। 
কোন কালে তো সভারে নহিব নিঠুর ॥ 

নীলাচলে বাস আমি করিব সর্বথা । 

সর্বদ। আসিবে যাবে দেখা পাবে তথা ॥ 

আছিল অধিক স্থখ বাটিবে অপার । 

হরিনাম সংকীর্তনে ভাসিবে সংসার ॥ 

৷ কাহার্ুস্্দয়ে না রাখিব দুখ শোক । 
৷ সংকীর্তন সমুদ্রে ডুবাব সর্বলোক ॥ 
কিব। ভক্ত কিক! বিষ্ণুপ্রিয়া মাত1 এচী । 

। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি ॥ 

৷ এ বোল শুনিয়। সভে পডিলা চরণে । 

| সত্য কর প্রভু যেই কহিলা বচনে ॥ 
| সত্য সত্য বলি প্রভু বোলে বার বার । 

. নীলাচল বাস সত্য হইব আমার ॥ 

. শচীদেবী সম্মুখে দাডাতে নারে থিয়। | 
ূ দাড়াইল দু জনার বাহু ধরিয়া ॥ 

ৃ নিদারুণ হৈযা কোথাকারে যাবে তুমি । 
তোমারে না দেখি এথা মরি যাব আমি ॥ 

ূ সভে তোর বদন দেখিব কতবার । 

| 

ূ 
ূ 
ূ 
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আমি অভাগিনী মুখ না দেখিব আর ॥ 
সভার প্রবোধ বাছ! করিলি আপনে । 

আমার প্রবোধ তুমি দিবেরে কেমনে ॥ 
আমার দ্বিতীয়.কেহে। নাহি এ সংসাবে 

বিষ্ণুপ্রিয়া শেলমাত্র রহিল অস্তবে | 
হাসিয়। কহেন প্র সকরুণ হিয়া । 
মিছা! শোকে মর পূর্ব জ্ঞান পাসবিয়া ॥ 
চলি যাহ শোক কিছু না করিহ চিতে। 
নির্মসর হই রহ এ সব সহিতে ॥ 
দণ্ডবত করি প্রভু মায়ের চরণে । 

প্রবোধ করিল প্রভু কথার বিধানে ॥ 



১৬৮ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল 
বক পপ এ পপ পালিত | পপ তাপ পতি শিশির পেশা পরপর কক কাশ ইউসি িিতি নি 

পি পপি শী পপর ৮৭, 

মায়ে প্রবোধিষা প্রভু বোলে হরিবোল। | আস্তে ব্যস্তে সম্বরণ করয়ে ঠাকুর । 
সত্বরে চলিলা, উঠে কান্দনের রোল ॥ সম্ববণ তল তবে আচার্য চতুর ॥ 
অদ্বৈত আচাধ্য প্রভূ পাছে যান তত । | এই ত কারণে তোর প্রেমা উঠে নাই। 

দণ্ড ছুই গিয়া পাছে চাহে মহাপ্রস্তু ॥ ৷ তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাই। 
ঈাডাইলা মহাপ্রভু আচার্ধয বিলম্বে । । তোর প্রেমার বশ আমি শুনহ আচার্য । 
উত্তবিল আচার্য কাকালি অবলম্বে ॥ ূ পূর্ব সোঙবিষ! বিথার্হ নিজ কার্য ॥ 

বয়ান বিরস ঘণ্ম বিন্দু বিন্দু তায । | এত বলি মহাপ্রভু চলিলা স্ত্বর। 

কাতর অস্তরে কিছু প্রভূরে সুধায় ॥ | সকল বৈষ্ণব গেলা আপনার ঘব। 
তুমি পরদেশে যাবে এই বড ভখ। ৰ কহযে লোচন শুন গৌর ঠাকুরাল। 
তাহাতে অধিক এক পোডে মৌব বুক ॥ | সন্গাস নহিল বৃকে বহি গেল শাল ॥ 

আপন হৃদয় তোরে কবি স্থগোঁচব । ূ ২ 

নিশ্চয় করিবে প্রভু ইহার উত্তধ ॥ 

কান্দয়ে কাতব হএঞ। পদ-অববিন্দে শৃন্তাকাব হৈল সব নবদ্বীপপুব । 

আমাব পাপিষ্ঠ প্রাণ না দরবে কেনে । পণ্ডিত শ্রীগদার অবধৃতবায়। ৃ 

এ কাঠ কঠিন অশ্রু নাহিক নয়ানে ॥ : নর্হরি আদি করি সঙ্গে চলি যায় ॥ 

আমার সমান আর ছুবাচুর নাহি। শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর । 
তোমার বিচ্ছেদে মোর প্রেম! উঠে নাহি ॥ ) এই নিজজন সঙ্গে চলিল। ঈশ্বব ॥ 
এ বোল শুনিএা প্র হাসি টকল কোলে । জগন্নাথ দোলেতে দেখিব মনে করি। 

কহিব ইহার তত্ব শুন মোর বোলে । সন্ববে চলিল৷ প্রত বলি হবি হরি । 
তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাবি । প্রেমায় বিহ্বল প্রভু চলি যায় পথে । 

তে কারণে তোর প্রেম! গাঠিতে সন্বরি ॥ টলমল করে তন্ না পাবে হাটিতে ॥ 

ইহা! বলি আউলাইলা বসনের গ্রন্থি । ক্ষণে শীঘ্রগতি ধায় সিংহ পরা ক্রমে | 

প্রেমায় বিহ্বল সে আচাধ্য মনে চিস্তি ॥ | ক্ষণে হুহুঙ্কার দেই ভাকে ঘনে ঘনে ॥ 

নয়নসাগরে বহে সাত পাঁচ ধারা। ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় সকরুণ কান্দে। 

নিষ্ভর প্রেমায় সন্ষেদেন নাহি ভারা ॥ ক্ষণে মালসাট মারে প্রেমার উন্মাদে ॥ 

পিল অদ্বৈত প্রতু শ্রীচৈতন্ব বর্পি। অরুণ নয়ানে জলধারা অবিরল । 
চৈ্তন্য বিয়োগে গড়াগড়ি যায় ধূলী ॥ প্রেমার আবেশে প্রভু চলিল। সত্বর ॥ 

দেখিলেন মহাপ্রভু অদ্বৈত বিলম্ব । ক্ষণেকে মন্থর গতি অলৌকিক কহে। 

পুন গাঠি বান্ধে প্রত অদ্বৈত সন্বন্ধ | ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে দীড়াইয়া বহে । 



য্দিবা-কখন জক্ষ্য উপসন্ন হয়| 
নিবেদিত নহে বলি কিছুই না লয় ॥ 

অনেক যতনে ছুই তিনে করে ভিক্ষা । 
লোক অনুগ্রহ সে প্রকাশে লোক শিক্ষা ॥ 

সব নিশি জাগরণ লয় হরিনাম । 

ডাকিয়া কহয়ে এই শ্লোক গুণধাম ॥ 

তথাহি-_- 

“পাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পক্ষ মাম্। 

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাঘ্॥” 

এই শ্সোক স্থমধুর স্বরে পড়ে পু । 
প্রেমার আনন্দে গদগর্দ হাসে লহ ॥ 

দোলে জগন্নাথ দেখিবাবে যাত্রিগণ। 

প্রভু সঙ্গে যাঁয় তাঁবা উলসিত মন ॥ 

এককালে একঠাঞ্ছি যাত্রিকসমুহ। 
পথে রাখিয়াছে দানী পাপিষ্ঠ ছুবহ ॥ 
অতেক যন্ত্রণী হুখ দিছে তা সভাবে । 

আগে গিয়াছিলা প্রভু লেউটে সত্বরে ॥ 

অবধৃত গদাধরপগ্ডিত বিস্ময | 
কি কারণে প্রভূ কেন লেউটিয়া যায় ॥ 

গুণিতে গুণিতে তারা আইসে পাছে পাছে। 

কথোদুরে দেখে দানী যাত্রী রাখিষাছে ॥ 

কারণ দেখিঘা তারা ভেল চমকিত। 

পুলকিত সব অঙ্গ অতি আনন্দিত ॥ 
যাত্রিক দেখিয়া প্রভূ করুণ বদন । 

সত্বরে চলিলা মত্তসিংহের গমন ॥ 

প্রভুকে দেখি! যাত্রী কান্দে উভবায় | 

ত্রাস পাঞ্া শিশু যেন মায়ের কোল পায় ॥ 

দীন বনজন্ত যেন দগ্ধ দাবানলে | 
সম্তপ্ত হইয়! পড়ে জাহ্ুবীর জলে ॥ 

২ ২ 
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প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে বাক্তিগণ। 

দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানী গুণে মনেমন ॥ 

এক্ূপ মানুষ নাহি জগত ভিতর । 
এই নীলাচলচান্দ জানিল অন্তর ॥ 

ইহা সভাকারে আমি দিলু এত ছুথ । 
কি করয়ে নাহি জানি ভয়ে কাপে বুক ॥ 

এতেক চি্তিয়া মনে সেই মহাদানী । 

প্রভুর চরণে পড়ি কহে কাকু বাণী ॥ 

ছাড়ি দিল যাত্রী আর না সাধিল দান । 

নিশ্চয় জানিল প্রত তুমি ভগবান্ ॥ 

ইহা বলি চরণে পড়িষ। সেই কান্দে। 

তাহার মাথায় দিল চরণারবিন্দে ॥ 

কম্প গদগদত্বরে নানা স্তব করে । 

বিষষী বলিয়া ঘ্বণ! না করিহ মোরে ॥ 

এ বোল শুনিঞ প্রভু মুচকি হাসিয়া । 

স্থখে চলি যান যাত্রিগণ ছাড়াইফ়া ॥ 
হেনই সময়ে কখোদুরে এক দানী । 
ডাকিতে ডাকিতে আইসে উভ কবি পাণি ॥ 

দেখিয়া ঠাকুর তাহে উভ কৈল বাই। 
হাথসারে সেই দানী রৃহে সেই ঠাঞ্ছি | 

ঝরঝর নয়ন পুলক কলেবর। 

হবে রুষ্ণ নাম সেই বোলে নিরস্তর ॥ 
দেখি নিত্যানন্দ গদাধরের উল্লাস। 

গৌরাঙ্গ চরিত্র কহে এ লোচন দাস ॥ 
করার 

এইমতে মহাপ্রভু চলি যায় পথে । 
যেখানে যে দেবস্থল দেখিতে দেখিতে ॥ 

রহি রহি যায় প্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে । 
নর্তন করিয়া সব দেবতার স্থানে ॥ 
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এক অদভ্ভৃত কথ] শুন তাক মাঝে । 

যে করিল। নিত্যানন্দ অবধৃত বাজে ॥ 
নিত্যানন্দ হাথে দণ্ড দিয়া গৌর্হরি । 

কিছু আগে গেল। নিত্যানন্দ পাছু করি ॥ 

প্রেমায় বিহ্বল প্রভু চলি যায় বেগে। 

আপনা পাসবরে কষ্ণ-প্রেম অনুরাগে ॥ 

গদাধর আদি করি সঙ্গে চলি যায়। 

দেখি নিত্যানন্দ অতি দূরে পাছু আয় ॥ 
গুণিতে গুণিতে নিতাই যান ধীরে ধীরে । 
মোর বিছ্যামানে প্রভু দণ্ড করে ধরে ॥ 

সে হেন সুন্দর বেশ ভ্রেলোক্যমোহন । 

ছাড়িয়া! ধরিল দণ্ড সহিব কেমন ॥ 

সন্গ্যাস করিল প্রভু মুণ্ডাইল মাথা। 

জন্মাবধি হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা ॥ 

চিস্তিতে চিস্তিতে দুখ বাটিল বিস্তর । 

ভাঙ্গিলেন দণ্ড থুঞ1 উরুর উপর ॥ 
ভগ্ন দণ্ড তুলিয়া ফেলিল লএপ জলে । 

প্রভুর সঙ্ষোচ লাজে ধীরে ধীরে চলে ॥ 

কথোক্ষণে একত্র হইল! ছুই জনে । 

স্থধাইল প্রভু দণ্ড না দেখিয়ে কেনে ॥ 
প্রভৃর সক্ষোচে লাজে না দেয় উত্তর। 
বিন্ময় লাগিল প্রভূ চিন্তএ অন্তর ॥ 

পুনরূপি পুছে প্রত দণ্ড থুইলে কোথা । 
দণ্ড না দেখিয়! হিয়ায় লাগে বড় ব্যথা ॥ 

এ বোল শুনিঞ্া কহে নিত্যানন্দ রাঁয়। 

তোর করে দণ্ড দেখি পোড়ে! মে! হিয়ায় ॥ 

স্যাস করিলে একে মুড়াইলে মুণ্ড। 
তাহাতে অধিক দুখ আর হাথে দণ্ড ॥ 

সহিতে না পাতি ভাঙ্গি ফেলাইল জলে । 

যেকর সে কর গদগ্ ভাষে বোলে ॥ 

এ বোল শুনিঞা প্রভূ ভৈগেল ছুঃখিত 
রুষিয়া কহিল সব কর বিপরীত ॥ 

মোর দণ্ডে বৈসে যত মোর দেবগণ। 

হেন দণ্ড ভাঙ্গি কি সাধিলে প্রয়োজন ॥ 

দেবতার পীড়াতে না জান কত দোষ । 
কিছু যদি বলি ত করিবে মহাবোষ ॥ 

এ বোল শুনিঞা নিত্যানন্দ পু হাসে 

প্রভুরে কহয়ে কিছু গদগদ ভাষে ॥ 

দেবতা আশ্রম পীড়া নাহি করি আমি । 

ভাল কল মন্দ কল সব জান তুমি ॥ 
তোর দণ্ডে বৈসে যদি তোর দেবগণে। 

কান্ধে করি লঞ্া যাহ সহিব কেমনে ॥ 
তুমি তার ভাল কর, আমি করি মন্দ । 

কি কারণে তোর সনে করি আব ঘন্ৰ । 

অপরাধ কৈলু' দোষ ক্ষম একবার । 

তোর নামে নিস্তারয়ে নকল সংসার ॥ 

তোরেধিক পতিতপাঁবন নাম তোব। 

এই অপবাধ ক্ষমা করিবেন মোব ॥ 

নাম মাত্র নিস্তারয়ে জগতের লোক । 

সন্যাস করিলে ভক্তগণে দিতে শোক ॥ 

সে হেন স্বন্দর বেশে মুণ্ডাইল মাথা । 

ভক্তজন হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা ॥ 

মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি । 

হয় নয় পুছ ভক্তগণ ইথে সাখী ॥ 
ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড ভক্তগণ ছুখে । 

দণ্ড নহে শেল সে আছিল মার বুকে । 
এ বোল শুনিয়। প্রভূ না দিল উত্তর । 

বিরস বদন কিছু হরিষ অস্তর ॥ 

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, সর্ব রস জানে | 
ভাঙ্গিয়! ফেলিল দণ্ড এ লোচন গ্রানে ॥ 



এইমতে মহাপ্রভূ চলি যায় পথে । 
তমোলোকে উত্তরিল মহা পুণ্ক্ষেত্রে | 

্রহ্ধকুণ্ডে সান দেখি শ্রীমধুক্দন | 
প্রেমায় বিবশ প্রভূ আনন্দিত মন ॥ 

এই মনে কখোদিন পথে চলি ষায়। 

উত্তরিল মহাপ্রত গ্রাম রেমুণায় ॥ 

মহাপুরী রেমুণাতে আছয়ে গোপাল । 

দেখিবারে ধায় প্রভূ আনন্দ অপার ॥ 

পূর্ব্বে বারাণসী তীর্ধঘে উদ্ভব স্থাপিত । 

্রাহ্মণেরে কৃপা হেতু এথা উপর্নীত ॥ 
ইহা বলি পুনঃপুনঃ নমস্কার করে । 
উদ্ধবের প্রভূ বলি হুহুম্কার করে ॥ 
নয়ন সফল আজি দেখিল ঠাকুব । 

উদ্ধব সম্বন্ধে প্রেম! বাটিল প্রচুর ॥ 
উদ্ধবের প্রভু বলি ডাকে আর্তনাদে 

প্রেমাষ বিহবল ক্ষণে ভূমে পড়ি কান্দে ॥ 

অকণ নয়ানে নীব ঝরে অনিবার | 

প্রেমায় বিহ্বল প্রভূ আনন্দ অপার ॥ 

উদ্ধবের প্রভূ বলি আলিঙ্গন করে । 

নিজ জন চাহি প্রভু হরি হরি বোলে ॥ 

উথলিল প্রেমসিম্কু বাটিল উল্লাস । 

প্রেমায় ছাইল প্রভূ এ ভূমি আকাশ ॥ 

আনন্দে দেবতা সব চাহে অন্তরীক্ষে ৷ 

অনিমিখ আখি তারা প্রভূকে নিরীখে 

সহস্র নয়ানে ইন্দ্র চাহে এক দিঠে। 

অমৃত অধিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠে ॥ 

গৌব-গোপাল দেবগণ থুইল নাম। 
অভিষেক করি কৈল পূজা অনুপাম 1 

হেনই সময়ে সেই শ্রীমৃত্তি গোপাল । 
মস্তক উপরে পুষ্প মুকুট তাহার ॥ 

মধ্যখও্ড 

ূ 
ূ 
] 

১৭১ 

আচম্িতে মন্তকের মুকুট খপসিতে। 
ভূমি না পড়িল প্রভূ ধরিলেন হাথে £ 

চতুদ্দিগে সব লোক হরি হরি বোলে । 
আকাশ পরশে হেন প্রেমার হিল্লোলে ॥ 
দেখিলেন দেবরাজ প্রভূ বিশ্বস্তর ৷ 

অভুত দেখিয়! তারা প্রণতকন্ধর ॥ 

দিনাস্ত নাচয়ে প্রভু নাহিক বিরাম । 

সন্ধ্যার সময়ে হেল নৃত্য অবসান ॥ 

নানা উপহার দ্রব্য কষে নিবেদিত । 

প্রভূর সাক্ষাতে বিপ্র কৈল উপনীত ॥ 

আনন্দিত মহাপ্রভু লঞ] নিজ গণ। 

সম্ভোষে করিল মহাগ্রসাদ ভোজন ॥ 

রজনী বঞ্চিল কৃষ্ণ কথার আনন্দে । 

প্রভাতে চলিল! নিজ জন কৰি সঙ্গে ॥ 

এই মতে মহাপ্রভু চলি যায় পথে । 

নদী বৈতরণী তীরে গেল। আচম্বিতে ॥ 

স্নান্দানে সেই নদী পরম পাবনী ! 
আর তাহে নান কৈল ঠাকুর আপনি ॥ 

তবে চলি যায় প্রভু পরম চতুর । 
দেখিবারে বাটে সাধ বরাহ- ॥ 

যাহ! দেখি সর্বলোক উদ্ধারে দু-কুল। 

তারে নমক্করি গেল গ্রাম যাজপুর ॥ 

যাহে যজ্ঞ কৈল ত্রন্ধা লঞ্া মুনিগণ । 
ত্রাঙ্গণেরে দিল গ্রাম করিয়া শাসন ॥ 

মৃহাপাগী নর যদি মরে সে নগবে। 
৷ সর্ধপাপে মুক্ত হেয়া শিবব্দপ ধরে ॥ 

৷ শত শত আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ । 

তারে নমস্করি যায় গৌরগোবিন্দ ॥ 
আনন্দ হৃদয়ে যায় বিরজা দেখিতে । 

বিরজার মহিমা কে পারয়ে কহিতে ॥ 



বিরজ। দেখিল প্রভূ আনন্দিত মনে ॥ 

নমস্কার করি প্রভূ বোলয়ে বচনে। 

দেহ প্রেমভক্তি মোরে কৃষ্ণের চরণে ॥ 

এ বোল বলিয়। প্রভু পথে চলি যায় । 

পিতৃপুণ্যে দেখিলেন এ নাভিগয়ায় ॥ 

ব্রহ্মকুণ্ড জলে সান তৈল হরষিতে। 

কৌতুকে ভ্রমযে প্রভু নগর দেখিতে ॥ 

মহাপুণ্য স্থান সেই শিবের নগর । 

দেখিতে দেখিতে যায় লিঙ্গ মহেশ্বর ॥ 

কহিতে না পারি সে নগর পরিপাটা | 

ত্রিলোচন আদি করি কাছে লিঙ্গ কোটি ॥ 

হেনই সময়ে সেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত 
প্রভৃর সাক্ষাতে কহে ঘষে জানয়ে তত্ব ॥ 

এই হইতে দানীকে নাহিক আর ভয় । 
আমি সর্ধ জানি দুষ্ট যেখানে যে বয় ॥ 

এ বৌল শুনিয়। প্রভু যুঙ্তকি হাসয়ে । 

কি বোল বলিব তোরে তুমি মহাশয়ে | 

আমিত সন্গ্যাস ধন্ম কর্যাছি আশ্্য়। 

দানী কি করিব মোর কহ ত নিশ্চয় ॥ 

শুনিয়া মুকুন্দ কিছু ভয় না পাইল । 

তভূ দুখ দেয় প্রভূ তোমারে কহিল ॥ 

শুনিঞ। ঠাকুর বল শুনহ মুকুন্দ। 

রাখিবে আমার দেহ যতেক কুটুম্ব ॥ 

তথাহি € শাস্তিশতকে )-- 
“ধৈর্যাং যন্ত পিত। ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং 

সত্যাং শুঙ্ুরয়ং দয়া চ ভঙ্গিনী ভাতা ষনঃ সংযম? । 
শয্যা ভূমিতলং দিশোহপি বসনং জানামৃতং 

বন্োতে হি কুটুঘিনো বদ সথে কল্পাস্তয়ং 
ভেোজনং, 

যোঁগিনং ॥* ইতি । 

মি 

শুনিয়া মুকুন্দ ভয় না পাইল চিতে। 

কহিল তাহারে প্রভু হাসিতে হাসিতে ॥ 
এতদূর প্রতিপালি আনিলে আমারে । 

ইহা! বলি চলি গেলা ভিক্ষা করিবারে ॥ 

গদাধর আদি করি যত সঙ্গিগণ। 

ঠাঞ্ডি ঠাঞ্জি গেলা করিবারে ভিক্ষাটন : 

হেনকালে এক দানী রাখে তা সভাবে । 

মহাক্রোধ করি দানী বান্ধে মুকুন্দেরে ॥ 
সব দিন রাখিযাছে ক্রোধ নাহি পডে। 

অনেক যতনে প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে ॥ 
তা সভার আছিল কম্বল একখগ্ু। 

কাটিযা লইল সেই পাপিষ্ঠ পাষণ্ড ॥ 

সন্ধ্যাকালে সভে ভিক্ষা করি স্থানে স্থানে 

সম্কেত মণ্ডপে সভে আইলা জনে জনে ॥ 
সেইত মণ্ডপে আপে আছেন ঠাকব। 

দেখি সর্ধবজন হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ 

চরণে পিয়া কান্দে শ্রীমুকুন্দদত্ত । 
আজিহে। না জানি প্রভু তোমাব মহত্ব ॥ 

তোমার সাক্ষাতে ৫বল নাহি দানি-ভয় | 

তাহার কাবণে মোর এত হুঃখ হয় ॥ 

আজিহ না জানে! প্রভূ তূমি ভগবান্। 

তোমার উপরে আর কে সাধিব দান ॥ 

তোমার নাহিক ভয় এ তিন ভুবনে । 

তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর কেবা তোম। জানে ॥ 
তোগাবে নিয় করিবারে কহোৌ কথা। 

ভাল ঠৈল দানী মোর করিল অবস্থা ॥ 

এ বোল শুনিঞা প্রভূ গদাধরে পুছে। 
প্রত্যক্ষ কহিল দানী বত করিয়াছে ॥ 

শুনিঞা ঠাকুর বেল নহ উতরোল। 

ভাল হৈব বলি মাত্র বৈল এক বোল ॥ 
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সেই রাত্রে সেই দেশে দানীর ঈশ্বর । 
স্বপ্রে দেখাইল প্রভু শচীর কোঙর ॥ 
ক্ষীরোদ সমুদ্রে দেখে অনস্ত শয়নে । 
লক্ষ্মী সরস্বতী করে চরণ সেবনে ॥ 

তাহার অস্তরে দেখে সনকাদিগণ । 

ব্রহ্মা আদি দেব দূরে করয়ে স্তবন ॥ 
দেখিয়া দানীর রাজা কাপিল অন্তরে | 

এশ্বধ্য দেখিয়! তিঠো। হইলা ফাপবে ॥ 
বিরজা নিকটে আছি সন্ন্যাসীর বেশে । 

মোর ভক্তে ছুখ দিল তোর সব দাসে ॥ 

কাপিল অন্তরে ত্রাস পাইল অপারু। 

সত্বরে চলিল যথা শ্রীগৌরগোপাল ॥ 
কথোক্ষণে সেইখানে সেই দানীশ্বর । 

প্রভু নমস্করি করে বিনয় বিস্তর ॥ 

তুমি ভগবান্ ক্ষীর নিধির নিবাঁস। 
লক্ষ্মী সরস্বতী তব পদ করে আশ ॥ 

তুমি ভব ঘোর অন্ধকারের চন্দ্রিমণ ৷ 

তুমি দেব বেদের পরমতত্ব সীমা ॥ 

শুনি গোরা্টাদ হাসি বলিল। তাহারে । 

অচিরাতে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোমানে ॥ 

ইহ1 বলি চরণ ধরিল। তার মাথে। 

প্রেমায় বিভোর হঞা নাচে উর্দহাথে ॥ 

তারে অনুগ্রহ করি সে দেশে রাখিয়া । 

অধিকার কষ্ণপ্রেম তারে শিখাইয়া ॥ 

হেনই সময়ে কহে বৈষণব সকল । 
অনেক যন্ত্রণা দিল তোমার নফর ॥ 

কাটিয়! লইল আমা সভার কম্বল। 

এ বোল শুনিয়। দানী সক্ষোচ অন্তর ॥ 

নৌতুন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর । 
সম্তোষ হইল তবে সভার অন্তর ॥ 
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তবে সেই দানীশ্বর প্রভু নমস্করি। 

বিদায় হইয়! গেল! আপনার বাড়ী ॥ 
ঘরে গিয়া কষ্ণচসেবা করিল আশ্রম । 
সংঙ্ষীর্তনে হবিনামে অহনিশি রয় ॥ 

এইমতে সকল বজনী গেল স্থথে। 

প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নান করিল কৌতুকে ॥ 
বিরজা দেখিতে প্রত যায় আর বার। 

যাহ। দেখি সব লোক তরয়ে সংসার ॥ 

বিৰুঙ্জগাকে নমস্করি চলি যায় রঙ্গে । 

উঠিল রুষ্ণের প্রেমা পুলকিত অঙ্গে | 
চলিলা সে মহাপ্রভূ সিংহপরাক্রমে | 

ক্রমে ক্রমে উত্তরিল একাম্রক গ্রামে ॥ 

সেই গ্রামে আছে শিব পার্ধতী সহিতে । 

দেখিবারে ধায় প্রভ উনমত চিতে ॥ 

কথোদুরে গিয়া পর্ন দেখিলা দেউল। 
উৎকণ্ঠা বাটিল চিত্তে প্রেমায় বাউল ॥ 
দেউল উপবে শোভে পতাকা স্থুন্দর ৷ 

শিবলিঙগমঘ সেই একাত্তর নগর ॥ 

পতীকা দেখিয়া প্রভূ নমস্কার করি। 

ক্রমে ক্রমে গিযা উত্তরিল শিবপুরী ॥ 
এক কোটি লিঙ্গ আছে একাজ নগরে । 

হাটিয়া চলিতে প্রাণ হালে কাপে ডরে ॥ 

বিশ্বেশ্বর আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি । 

দেখিতে সন্দেশ সেই নগরের মাটি 

মহা-বিন্দুসরোবর সর্ববতীর্থ জলে 
আব ণান। পুণ্যতীর্থ আছুয়ে নগরে ॥ 

পুরী প্রবেশিয়৷ দেখে পার্বতী-শঙ্কর । 
নমক্কার করি প্রভু প্রেমায় বিহ্বল ॥ 

সব্বজন দেখিল মে পার্ধবতী-মহেশ। 

লিঙ্গ দরশনে সভাব খগ্ডিলেক ক্রেশ ॥ 
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মহেশ দেখিয়া! প্রভুর অবশ শরীর । 
টলমল করে তনু নাহি রহে স্থির ॥ 
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। 

পুলকিত অঙ্গ স্তব পঢে বার বার ॥ 
তথা হি স্তবঃ--- 

"নমোনমন্ডে ভ্রিদিবেশ্বরায়, ভূতাধিনাখায় 
সুড়ায় নিতাম্, 

গঙ্গীতরঙ্গো ক্ষিত-বালচন্ত্র,-চুড়ীয় গৌরী- 
নয়নোতসবায় । 

সন্তপ্তচামীকর-চন্দ্র-নীল,-পদ্ম প্রবলাম্ুদ- 
কাস্তিবস্ত্রৈঃ, 

সুনৃতারঙেষ্টবরপ্রদায়, কৈবল্যনাধায় 
বুষধ্বজায় ॥” 

এইমতে মহাপ্রভূ পঢে শিব স্তব। 

চৌদিগে স্তব পঢে সকল বৈষ্ব ॥ 

হেনই সময়ে সেই শিবের সেবকে । 
গন্ধ চন্দন মাল! দিলেন প্রভূকে ॥ 

শিব নমঙ্করি প্রভূ বাহিরে আসিয়া । 

বিশ্রাম কৰিলা এক গৃহে প্রবেশিয়। ॥ 

কষ্ণর্থনবেদিত অন্ন ভোজন করিলা । 

পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিলা ॥ 

শয়ন সময়ে কষ্ণপাদান্বুজ ধ্যান। 

হেনকালে করয়ে হৃদয়ে অনুমান ॥ 

শিবমহাপ্রসাদ পাইয়ে ভাগ্যবশে | 

ভক্ষণ করিয়ে হেন আছে প্রতিআশে ॥ 

এইমনে মহাপ্রভুর অনুমানকালে 
পানা পরসার্দ লহ একজন বোলে ॥ 

উপিয়া প্রসাদ পানা লইল] ঠাকুর । 
পানা পান করি স্থখ বাটিল প্রচুর ॥ 
লিজ জনে-দিল যে আছিল অবশেষ ৷ 

ভক্ষণ কবিল শিব ভকতি বিশেষ 7 

এইমনে আনন বঞ্চিলা! দিব! বাতি 

প্রীশ্রীচৈতগ্যমঙগল 

প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ত্রিজগত পতি ॥ 
প্রাতঃক্রিয়া করি সান বিন্দু সরোবরে । 
চলিল! ঠাকুর নমস্করি মহেশ্বরে ॥ 

প্রভুর সংহতি চলি যায় ভক্তগণ। 

এই পরুসঙ্গে কথা কহিব এখন ॥ 

মুরারিতে দামোদরে যে হৈল বচন। 
শুন সাবধানে সভে কহিএ এখন ॥ 

মুরারিরে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর । 
শিবের নিশ্মাল্য কেনে লইল ঈশ্বর ॥ 

অগ্রাহ্থ শিবের নিম্মাল্য ভূগু-শাপে। 

তবে কেন পরিগ্রহ কৈল প্রভু আপে ॥ 

আপনে ব্রহ্ষণ্যদেব এই মহাপ্রতু 
জানিঞা শুনিঞ়া কেনে লজ্বিলেক তু 

মুরারি কহয়ে শুন শুন দামোদর । 
আমি কি জানিয়ে মহাপ্রভুর উত্তর ॥ 

বুদ্ধি অন্ুমীনে কহি যে জানি উত্তর । 

তোর মনে লয় তবে বাখিহ অস্তর ॥ 

শিবের সেবক সে শিবের সেবা করে। 

উচ্ছিষ্ট না লয়, হরি হবে ভেদ করে ॥ 
তাহার ব্রাহ্মণ শাপ কহিল এ তত্ব । 

অশুদ্ধ তাহার মতি না! জানে মহত্ব ॥ 

অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে ভোজন । 

শিবের নিশ্মাল্য সেই করয়ে ভক্ষণ ॥ 
শিবের নিশ্মাল্য খাষ অভেদচবিত ৷ 

সে জনে অধিক হরি হবের পিরিত ॥ 
লোকশিক্ষা হেতু প্রভূ কৈল অবতার । 
দামোদর বোলে ইবে ঘুচিল জঞ্জাল ॥ 
শুনিয়া সকল লোক আনন্দিত মন । 

চৈতন্যচরিত কিছু কহয়ে লোচন । 
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তবে পুন শুন গোরাচান্দের চরিত। 

বরিখয়ে প্রভু প্রেমী নৃতন অমৃত ॥ 
পথে চলি যায় প্রভু নিজজন সঙ্গে । 

দেখিল ত কপোত ঈশ্বব মহালিঙ্গে 
তারে নমস্করি প্রভূ চলি যায় পথে । 

পুণ্যক্ষেত্রে মহাতীর্ঘ দেখিতে দেখিতে ॥ 

তবে পে ভার্গবী নামে নদী ভাগ্যবতী | 
তাথে নান (কল নিজজনের সংহতি ॥ 

স্নান সমাধিয়া প্রভূ চলি যাষ পথে । 

জগন্নাথ মন্দিব দেখিল আচন্বিতে ॥ 

চন্দ্রের কিরণ জিনি উজ্জল দেউল। 

পবনচালিত তাঁথে পতাকা রাতুল ॥ 

নীলগিরি মাঝে হবিমন্দিব স্থন্দব | 

কলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল ॥ 

অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠান । 

দেউল উপরে প্রভূ দেখে বিদ্যমান ॥ 

স-বসন হস্তে ঘন করয়ে আহবান । 

দেখিযা বিহ্বল প্রভূ কবে পবণাম ॥ 

ভূমিতে পড়িল প্রভূ নাহিক সম্িত। 

নিঃশব্েে রহিল যেন ছাঁডিল জীবিত ॥ 

তা দেখিয়া সব লোক চিন্তিত অন্তর । 

চিন্তিত হইয়া সভে হইল! ফাফর ॥ 
কি হৈল কি হৈল বলি চিন্তে গুণে তারা। 
কিছু না নিংস্বরে যেন জীষস্তেই মরা | 

হেনই সময়ে প্রভূ উঠিলা সত্তর । 
পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায বিহ্বল ॥ 

দেখিয়া সকল লোক জীল পুনর্ববার | 
মইল শরীরে যেন জীউর সঞ্চার ॥ 
তা সভারে মহীপ্রভূ পুছয়ে বচনে। 

দেউল উপবে কিছু দেখহ নয়নে ॥ 
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নীলমণি কিরণ বরণ উজিয়ার | 

ত্রেলোক্যমোহন এক সুন্দর ছাওয়াল 

কিছু না দেখিয়া তারা ক্হয়ে দেখিল। 
পুন মোহ পায় পাছে আশঙ্কা হইল ॥ 

পুন তা সভারে প্রভূ কৰিছে উত্তর! 
দেউলধবজায দেখ বালক স্ন্দর ॥ 

প্রসম্নবদনে পূর্ণীমৃত যেন বপ। 

আলোল অঙ্গুলি কবতলে অপবূপ ॥ 

আমারে ডাকয়ে কর কমল লাবণ্য | 

বামকবে বেধু শোভে ত্রিজগত ধন্য ॥ 
এ বোল বলিয়! প্রভূ চলিলা সত্তর । 

আনন্দে চলিল তবে বৈষ্ণব সকল ॥ 

কোটি কাম যিনি মোব শ্রীগৌরাঙ্গ ছটা । 
ঝলমল করে সে চন্দন দীর্ঘ ফোটা ॥ 
জগন্নাথমন্দিব দেখিযা গোরাবায় । 

পুনঃপুনঃ পবণাম করি চলি যায় ॥ 
নয়নে গলয়ে জল অবিবল ধারে । 

বিপুণ পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে ॥ 

প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্তর । 

উত্তরিল মহাতীর্থ মার্কগ্ডের সর্ ॥ 

ৰ স্নান দান কৈল প্রভূ যে বিধি আচার । 

চলিলা সত্বরে তাবে করি নমস্কার ॥ 

যজ্ঞেশ্বর নমস্করি অতি হৃষ্টমনে। 

উৎকণ্ঠা হৃদয়ে যায় সত্বর গমনে ॥ 

পুনরপি জগন্নাথমন্দির দেখিযা 
পুন পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া! ॥ 

অঝর ঝরয়ে ছুই নয়ানের নীর। 
বিহবল ইইয়া কান্দে আরতি গভীর ॥ 

এইমতে গোরাটাদের আরতি দেখিয়া । 
ূ দেখ! দিল জগন্নাথ পাণি পলা রিয়া ॥ 
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আইস আইস বলি ডাকে ত্রিজগত রায়। 
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু ভূমিতে লোটায় ॥ 
আনন্দে হাসিয়া কিছু কহিল বচন । 

রূপা কর জগন্নাথ দেখিয়ে চরণ ॥ 

পুন না দেখিয়া পুন করয়ে রোদন। 

পুনরপি দেখি অতি উলসিত মন ॥ 
কেবল উদ্তপ্ট প্রেমা পুলকিত অঙ্গ । 
হুঙ্কার নাদে প্রেমা অময়া তরঙ্গ ॥ 

প্রেমায়ে বিহবল প্রভু হৃদয় সত্বর ৷ 

উত্তরিল বাস্থদেব সার্বভৌম ঘর ॥ 

সার্বভৌম গ্রভূরে দেখিয়া হরষিতে। 
সন্তষ্ট হইয়! দিল আসন বসিতে ॥ 

নমো নারায়ণ বলি ৫কল নমস্কার । 

রাধাকষ্ে শীত্ব মতি হউক তোমার ॥ 
প্রভু আশীর্বাদ বাণী শুনি ভট্রাচাধ্য 

বুঝিলেন বৈষ্ণব-সন্যাসী মহাচার্য্য ॥ 
সার্বড়ৌম দেখি প্রতু কহিল বচন । 
জগন্নাথ দেখিবারে উতৎকন্তিত মন ॥ 

কেমনে দেখিব আমি দেব দেব রায়। 

সাক্ষাৎ করিতে মোর সম্ভ্রম হিয়ায় ॥ 

এ বোল শুনিঞ সার্বভৌম মহাশয় । 

প্রস্থ অঙ্গ নিরীখয়ে বিশ্মিত হিয়ায় ॥ 

এ তপ্তকাঞ্চন গৌর সুমের স্থন্দর | 

নয়নচন্দ্রমা মুখ করে ঝলমল । 
সিংহগ্রীব কন্বুকণ্ সুদীর্ঘ লোচন । 
আজানুল্থিত ভূজ সব সুলক্ষণ ॥ 
উজ্জ্বল কৃষ্ণের প্রেমীয় আরতি বিহ্বল । 

পুলকে আকুল অঙ্গ করে টলমল ॥ 
দেখিয়! বিহ্ষল সার্ধবভৌম ভট্টাচার্ধা | 
গুণিতে লাগিল! দেখি সকল আশ্চর্য ॥ 

7 | এক্সপ মানুষ নাহি সকল জগতে । 

জ্রীপ্রীচৈতহ্থামঙ্গল 
সপ সস 

' দেবতা ভিতরে ইহা না পারি গণিতে ॥ 

পপি ৭ পালি শালা 

শ্পিতি 
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বৈকুগঠনায়ক প্রভু আইল! আপনে । 
এই সেই ভগবান্ বুঝি অনুমানে । 
এতেক চিস্তিয়া সার্বভৌম মহাজন । 
আপন তনছজ দেখি কহিল বচন ॥ 

সত্বরে চলহ তুমি চৈতন্যসংহতি ৷ 
সাবধানে শুনিবে যে কহে মহামতি ॥ 

শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু থা আছে। 

সঙ্গীর সহিত ইহায় থোবে তার কাছে ॥ 

এ বোল শুনিয়া হষ্ট হৈলা গোরারা় । 

চলিল। ত সার্বধভৌম-তন্ছজ সহায ॥ 
সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু তনু টলমল । 

ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল ॥ 

থির চলিবারে নারে আউলাইল অঙ্গ । 

সাবধানে কাছে কাছে যায় সব সঙ্গ ॥ 

অনেক যতনে সিংহদ্বারে প্রবেশিলা । 

সেখানে তুরিতে নাটমন্দিরে উঠিলা ॥ 
গরুড়ের পাছে রহি থির দিঠে চাঁ। 

দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ভ্রিজগত রায় ॥ 
অতি উলমিত হিয়া! ভরূল আনন্দ । 

অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন পুলককদস্ব ॥ 

ন্য়নে বহয়ে প্রেমধারা অবিরল । 

আপনা পাসরে প্রেমানন্দ পরবল ॥ 

ভূমিতে পড়িলা প্রভূ অবশ শ্রীঅঙ্গ। 
বাতাসে খসিল যেন স্থমেক্র শৃঙ্গ ॥ 

প্রেমার আমোদে মৃচ্ছা গেলা ভগবান্। 

ছুই হস্ত দৃঢ় মুষ্টি মুদ্রিত নয়ান ॥ 
ব্যত্যস্ত বসন ভেল অবশ শরীরে। 

দেখি দ্বিজজন গেলা মন্দির বাহিরে ॥ 
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আসন ছাড়িয়! জগন্নাথ প্রভূ তুলি । 
দৌহার পরশে দৌহে ভেল কুতৃহলী ॥ 

বাহু বাহু দিয়া সে তখনি কৈল কোলে । 

জগন্নাথ সম্মুখে নাচয়ে হরিবোলে ॥ 

গৌরাঙ্গ পরশে জগন্নাথ প্রেমে ভোরা । 

আসন উপরে তবে বসাইল গোরা ॥ 
ন্টচে হরিবলি প্রত শচীর নন্দন | 

প্রবিষ্ট হইল! সভে মন্দিরে তখন ॥ 
গদাধর নাচে নরহরি নিত্যানন্দ | 

শ্রীনিবাস দামোদর মুরারি মুকুন্দ 
আর সব ভক্তগণ নাচয়ে হরিষে । 

রাধা কানু গুণগান কীর্তন প্রকাশে ॥ 
তবে সভে অন্মানি সঙ্গী যত জন। 

প্রভু লঞ্চ গেল! সার্বজেমের আশ্রম ॥ 
সার্বভৌম ঘরে প্রভুর সন্বেদন হৈল। 
গুণসঙ্গীর্তনে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ 

এছন দেখিয়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য । 

হৃদয়ে আহ্লাদ মহা গুণয়ে আশ্চধ্য ॥ 

তবে পুন মহাপ্রভু নৃত্য অবসানে । 

ভিক্ষা আমন্ত্রণ তারে দিলা সার্ব্ভৌমে ॥ 
প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ । 

প্রভু সঙ্গে সার্বভৌম করয়ে মিলন ॥ 
ইষ্টগোরষ্ঠী করে বিছা! জানিবার তরে। 
তত্ব স্থধাইতে কিছু লাগিল প্রভুরে ॥ 
তোর জন্ম কোথ। তত্ব কহিবে আমায় । 

প্রভু কহে যে কহিলে সেই সত্য হয় ॥ 

ভট্টাচার্য কহে তুমি কি কহ কথন। 
এক কহি আর কহ কিসের কারণ ॥ 

প্রভূ মৌনী হই রহে সমুদ্রগন্ভীর | 
পুনর্ববার প্রতুরে জিজ্ঞাসে বিপ্র ধীর ॥ 

২৩ 

তোর মাত পিতা কেব কহ না আমারে । 

প্রভু কহে সত্য এই তুমি যে কহিলে ॥ 
ভষ্টাচাধ্য পুনর্বার তথাপি জিজ্ঞাসে । 
কহিবে তোমার কোথা হইল সন্গ্যাসে ॥ 

প্রভু কহে এই সত্য জানিবে নিশ্চয় । 

শুনি সার্বভৌম মনে বড়ই বিন্রয় ॥ 
বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর নির্ণয় । 

কোটা সরম্বতীকান্ত অখিলের জন ॥ 

কিবা বা! ঈশ্বর কিবা বাতুলম্বভাব। 
মনে কু ক্রোধ মাত্র হৈল তার লাভ ॥ 
আনাইল ভট্টাচার্য অনেক প্রসাদ । 
উঠিল! প্রসাদ দেখি প্রেমাব উন্মাদ ॥ 
জগন্নীথ-অনমহাপ্রসাদ পাইয়া । 
মস্তকে বন্দিল। প্রভু হাসিয়া হাসিষা ॥ 

হুস্কার করিল এক গম্ভীর শবদে । 

ব্রহ্মাণ্ড ভবিল সেই প্রভূ সিংহনাদে ॥ 

দেবত৷ গন্ধবর্ব নর শৃগাল কুকুর | 
আইল! গৌরাঙ্গ কাছে যত নাগকুল ॥ 
সভার মুখেতে দেয় প্রপাদ আনন্দে। 

দেখে গদাধর আদি প্রভু নিত্যানন্দে ॥ 

কেহে। না কহিল কিছু তত্ব সব জানে । 

প্রসাদ পাইল সব লঞ্া ভক্তগণে ॥ 
নিজজন সনে অন্ত করিল ভোজন । 

হেনকালে শ্রীনিবাস কহিল বচন ॥ 
এক নিবেদন প্রভু কহিতে ডরাই। 

নির্ভয়ে পুছিয়ে তবে যদি আজ্ঞা পাই ॥ 

প্রসাদ পাইয়! প্রভূ হাসিল! যেকালে । 
মোর মনে হৈল কিছু আছয়ে অস্তরে ॥ 
এ বোল শুনিঞ প্রভু অধিক উল্লাস । 
কহয়ে অস্তর কথ করিয়া প্রকাশ ॥ 
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কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন ধন। 

শৃগাল কুক্ধুরে খায় শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ 

ইন্দ্র চন্দ্র কিবা ব্রহ্মা আদি দেবগণে। 
সভার ছুল্পভ বস্ত না পাই যতনে । 
নারদ প্রহলাদ শুক আদি ভক্তগণ ৷ 

তাহার ছুল'ভ বস্ত কহিল মরম ॥ 

হেন মহাপ্রসাদ ভূগ্তষে সব জনে । 

কহিল মরম কথা এই মোর মনে ॥ 

হেন মহীপ্রসাদ পাইয়া যে বা জন। 
অন্নবুদ্ধি করিয়া বা না করে ভক্ষণ ॥ 

পূর্বজন্নার্জিত তার আছিল যে ধর্ম । 

সেহো নষ্ট হয় সে শৃকরে হয় জন্ম ॥ 
কুকুবের মুখ হইতে পড়ে যদ্দি ততু। 
পাইলে খাইবে ইথে দোষ নাহি কভু ॥ 
তবে মহাপ্রভূ ভিক্ষা করিষা সাদরে ৷ 

সন্ধ্যাকালে গেল জগন্নাথ দেখিবারে ॥ 

একদৃষ্ট হ,ঞ প্রভু দেখয়ে শ্রীমুখ । 

্রহ্ধাণ্ডে না ধরে তার অস্তরকৌতুক । 
ধৃপ দীপ নুকুন্থম মনোহর গন্ধ । 

নিব্দেন কৈল বিপ্র দেখিয়া আনন্দ ॥ 
ঝলমল তেজ দেখি অঙ্গের ছটাক। 

একন্র হইল যেন চাদ লাখেলাখ ॥ 
নবীন মেঘের যেন অঙ্গের কিরণ । 

তাহাতে শোভয়ে দুই কমললোচন ॥ 

দেখিয়া আনন্দসিন্ধু ডুবিল] ঠাকুর । 

ভূমিতে লুটায় প্রেমা বাটিল প্রচুর ॥ 
মের পর্বত জিনি স্থন্দর শরীর | 
ভূমে গডাগড়ি ষায় আনন্দ অথির ॥ 
গৌরাঙ্গ কিরণে জগদ্গাথ হৈলা গোরা! । 
ভাবময় হৈল দেহ পরম বিভোরা ॥ 

ৃ 
ূ 
| 

ূ 

ৃ 

| 
| 

ূ 

র 
ৃ ৰ 
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| গৌরময় বলরাম আর পাগডাগণ। 
ভাঁবময় দেহ সভার হইল তখন ॥ 

গৌরাঙ্গ তুলিষা পাণ্ডা করিল আবতি। 
অচল ব্রন্দের কাছে সচল মৃবতি ॥ 

জগন্নাথ প্রকাশ হইলা ন্যাসিরূপে । 

হেন অপরূপ না দেখিল কারো বাপে ॥ 

তবে চিত্তে স্থির প্রভূ হেল কথোক্ষণে । 
আপন আশ্রমে গেলা লঞ্ঞ নিজগণে ॥ 

এই মনে জগন্নাথ দেখি তিনবার । 

দিবারাত্রি নাহি জানে আনন্দ অপাব ॥ 
এই মতে নীলাচলে বৈসে কথোদিন | 

কৌতুকে গোঙাষে প্রভু প্রেমায প্রবীণ ॥ 
হেনই সমযে কথা শুন সাবধানে । 

পুরুষোক্তমে প্রথম প্রকাশ যেন মনে ॥ 

লোকশিক্ষা করে প্রভূ হঞা অকিঞ্চন । 

না বুঝি মানুষ জ্ঞান কবে মৃঢজন ॥ 
সমুদ্র ভিতবে টোটা কবি গৌরবাষ । 

নিজজন সঙ্গে তাহা হরিগুণ গায় ॥ 

বিদ্যাবিমোহিত চিত্ত শ্রীসার্বভৌম । 
প্রভুর পরোক্ষে কিছু করয়ে বিভ্রম ॥ 

ব্রাহ্মণ সঙ্জন যত সম্পূর্ণ সভায় । 

তার মধ্যে কহে ছ্বিজ যে ছিল হিয়ায় ॥ 

মহাবংশে জন্ম স্যাসী সুপপ্ডিত নন। 

তরুণ বয়সে নহে সন্্যাসকরণ ॥ 

এ সময়ে অনুচিত সন্গ্যাসের ধর্ম । 

না বুঝিয়া কৈল বিপ্র এত বড ক্স | 

পুনরপি সংস্কার করু আপনাব। 

বেদাস্ত পটিয়। করু আশ্রম-আচার ॥ 

সন্গ্যাসীর ধশ্ম নহে কীর্তন নর্তন। 
বেদাস্ত আমার ঠাই করুক শ্রবণ ॥ 
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জগন্নাথ যতবার করয়ে ভোজন । 

ততবাব সন্্যাসী সে করয়ে ভক্ষণ ॥ 

যুবাকালে এত ভক্ষণ যে জন কৃব্য়। 

তাব কাম নিবৃত্তি বা কোন উপায়ে হয় ॥ 

ঘব মনে পড়ে তেঞ্ বাধা বলি কান্দে। 

বিপাকে পড়িলা স্ঠাসী সন্গযাসেব ফান্দে 

এথা গৌরচন্্র আছে নিজজন সঙ্গে । 

রুষ্ককথা আলাপনে প্রেম পব্সঙ্গে ॥ 

আচম্িতে ব্দূনে হাসিয়া! লহুলহু । 

অবিরুল ধারে যেন বরিখটয় মু ॥ 

জানিয়া সকল পন চলিলা তথা । 

বসি যেথা সার্বভৌম বেদীস্ত পটাষ ॥ 

নিজজন সনে সেইখানে উপনীত । 

দেখি ভট্টাচার্য উঠে চম্কিত চিত ॥ 

বসিতে আসন দিল সগৌরবে আনি! 

ঠাকুর মাগয়ে বিধি কি কবিব আমি ॥ 

তুমি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য সব জান। 

অন্তর পুছিয়ে তোবে কহ ত বিধান । 

সন্গ্যাস-আশ্রমে ধন্ম না বুঝিযে আমি । 

সন্ন্যাস-কবিলি বিধি বিচারহ তুমি ॥ 

তুমি সর্বতত্ববেত্া বেদান্ত বাখান। 

কি বিধান আছে কিছু পঢাহ এখন ॥ 

তকণ বয়সে নহে সন্াসের ধশ্ম। 

কি বিধান আছে পুন উপবীত কম্ম ॥ 

জগন্নাথপ্রসাদে মত্ত করাইলে মোরে । 

কামশাস্তি করিবারে নারি যুবাকালে ॥ 

ঘর মনে পড়ে তেঞ্ডি কান্দি বাধা বলি। 

কীর্তনের মাঝে তেঞ্চি করিয়ে বিকলি ॥ 

এ বোল শুনিয়ে সার্ধাভৌম ভট্টাচার্য 

হৃদয়ে সঙ্কোচ মহা গুণয়ে আশ্চধ্য ॥ 

ূ রনি কহিল কথা নিজ শিষযসনে ৷ 

মধ্যখও ১৭৯) 
স্ািলাগ 

এ কথ! সকল স্যাসী জানিল কেমনে ॥ 

মনে অনুমান করে লজ্জায় পীড়িত। 

কিছু না কহিল হিযায় বহিল বিস্মিত ॥ 

তার পরদিনে প্রতু সার্বভৌম ঘরে। 
নিজজন সঙ্গে গেল! তারে দেখিবারে ॥ 

বেদান্ত পঢায় সার্বভৌম ঘবে বসি। 
বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রভু পুছে হাসি হাসি ॥ 

বেদীন্ত নিগুচ কথা পুছিল ঠাকুর । 

কুষ্ণ-পাদাশ্রয় কথা অমৃত অঙ্কব ॥ 

বেদে নবাকৃতি ব্রহ্ম শাস্ত্রে জানাইলে । 

তুমি তাহা নাহি মান আত্মবুদ্ধি বলে | 

ব্রঙ্গাব বচন ব্রহ্গলংহিতাতে কহে । 

সচ্চিদানন্দম্য সেই মহৈশ্ধ্যমষে ॥ 

বসময় দেহ তাব শ্যাম কলেবর্। 

আন অবতাব অংশ রুষ্ণ পূর্ণবৰ্ ॥ 

ভাগবতে এই কথা ব্যাস জানাইল। 

তুমি তাহা নষ্ট কবি আব মত বল ॥ 

রাধা পূর্ণতত্ববস্ত বরাহসংহিতাতে কহে। 

আর সব প্রকৃতি তাব নখজ্যোতি হএ ॥ 

| গৌতমীতন্ত্র সনৎকুমার-সংহিতা | 
বাধাতত্ব তাহাতেই আছে বিবচিতা৷ ॥ 

বেদঅর্থ শাস্ত্রে লেখে ব্যাস মুনিবব। 

৷ ব্যাসনিন্দা করি তুমি কিব। পাও ফল ॥ 

বৃন্দাবনস্থান কৃষ্ণস্থান চিন্তামণি। 

বিহার করেন রুষ্ণ সঙ্গে ত রমণী ॥ 

৷ রমণীব শিরোমণি রাধা মহাদেবী। 

৷ মহাতত্ব দেব কৃষ্ণ বেদ অন্ুভবি ॥ 

দোহার কীর্তন গায় যত গোগীগণ। 

সে কীর্তন নিন্দা কর তুমি সে অধম ॥ 



১৮০ 

কীর্ভনমহিম! কথা ভাগবতে কয় । 
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ সব নষ্ট হয় ॥ 

তেনমতে নামে বিনাশয়ে পাপগিরি। 

পাছে কষ্*পায়্ চিস্তামণি নাম ধরি ॥ 

প্রসাদ পাইলে কোটি কোটি পাপ নাশে। 

তুমি কহ লোভ মোহ কামের প্রকাশে ॥ 
বৈষ্বমহিম। সব শাস্ক্রের প্রমাণে । 

তুমি শীস্ব নাহি মান কোন শাস্জ্ঞানে ॥ 
শুনি সার্বভৌম ভেল হৃদয়ে তরাস। 

এতকাল নাহি শুনি এমত বিশ্বাস ॥ 

পিল শুনিল যত এতকাল ধরি। 

পঢ়াইল শিষ্যগণে অহঙ্কার কবি ॥ 

এখনে শুনিল এ বেদাস্ত সিদ্ধান্ত | 

এই মহাপ্রভু সেই সরম্বতীকান্ত ॥ 
এত অন্ুমাঁনি সার্বভৌম দ্বিজরাজ । 
করজোড়ে স্বতি করে বুঝিয়া ত কাজ ॥ 

হেনই সময়ে প্রভু ষড়তুজ শরীর । 
দেখিয়া! ত সার্বভৌম আনন্দে অস্থির ॥ 
উর্ধ দুই করে ধরে ধনু আর শব। 

মধ্য ছুই হাথে ধরে মুরলী অধর্ | 

নম্র দুই কবে ধরে দণ্ড কমুণ্ডল। 

ই 
কীর্তনমহিমা কথা ভাগবতে কয় ।... [ চচতন্ত সহন্র নাম জানে লোক সব ॥ সহআ্র নাম জানে লোক সব ॥ 

জয় রঘুবীর যছুবীর মহাশয় । 
জয় দ্বিজবীর গৌরসিংহ সর্ববাশ্রয় ॥ 

বিদ্যামদে মত্ত হঞ্া! তোমা নিন্দা! কৈন্থু। 

তোমার অভয় পদে মুখ বিকাইন ॥ 
অপবাধ ক্ষম! কব জয় গৌরহরি । 
পবম দয়াল তুমি সভাব উপরি ॥ 

সার্ববভৌমে রূপা টকৈল গৌর মহাসিংহ। 
আনন্দ বাটিল সব ভক্ত মহাভূঙ্গ ॥ 

এইমনে আছে প্রতৃ“আনন্দ কৌতুকে 
আনন্দে দেখয়ে নীলাচলবাসী লোকে ॥ 

অধিক হইল জগন্নাথের প্রকাশ । 

সভার হৃদয়ে স্থখ পরশে আকাশ ॥ 

চৈতন্যচরিত্র কথা কে কহিতে জানে । 

সম্ধরিতে নাবি কিছু কহিয়ে বদনে ॥ 

শ্রীমুরাবিগুপ্ত বেজা ধন্য তিনলোকে । 
পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে ॥ 

কহিল মুবারিগুপ্ত শ্লোকপর্বন্ধে | 
যে কিছু শুনিল সেই দৌহার প্রসাদে ॥ 

শুনিঞা মাধুরী লোভে চিত্ত উতরোল। 
নিজদোষ না দেখিল মন ভেল ভোব ॥ 

দেখি সার্বভৌম হৈলা প্রেমায় বিহ্বল ॥ যে কিছু কহিল নিজবুদ্ধি অন্থুরূপ | 

বিহ্বল হইয়া পড়ে পাদান্থুজ পাশে | পাঁচালী প্রবন্ধে কো! মো ছাব মুরুখ | 
কহয়ে লোচন সার্বভৌমের প্রকাশে ॥ স্ত্রথণ্ড আদিখণ্ড মধ্যথণ্ড সাঁয়। 
চরণে পড়িয়া কান্দে বিনয় বিস্তর ৷ শেষখণ্ড আছে তাহা কহিব কথায় ॥ 

স্তুতি করে সার্বভৌম গদগণ স্বর | চৈতন্তচবিত্র কথা চৈতন্য প্রকাশ । 
সগদগদ শবে পটে সহশ্রেক স্ব মধ্যখণ্ড সায় কহে এ লোচনদাস ॥ 

ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্তমঙগলে 
মধ্যখণ্ড সমাণ্ত। 



শ্রীপ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো৷ জয়তি 

শ্ীশীচৈতন্যমঙ্গল 

শেবখগ্ড 
সপ টি 

০ 

শেষখণ্ড কহি কথা অমুতেব সার । 

শুনিতে বাঢযে স্থখসাগব পাথাব ॥ 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য কবিল যে স্ততি। 
কথোদিন বঞ্চিল। কীর্তনে দিবারাতি ॥ 
সেতুবন্ধ দেখিবাঁরে চলিলা ঠাকুব। 

কুম্মনামে বিপ্র দেখে কুম্দনামে পুব ॥ 
বাস্থদেব নামে বিপ্র দেখিল সে গ্রামে । 

ছুই জনা সঙ্গে দেখা হৈল এক ঠামে ॥ 

প্রতু দবশনে তারা হইল নিম্মল । 

নিরীখয়ে গৌরদেহ্ প্রেমীয় বিহ্বল ॥ 
স্বমেরুসুন্দর তনু বাহু জানু সম। 

সিংহগ্রীব কন্ৃক স্থদীর্ঘ লোচন ॥ 
দেখিতে দেখিতে হিয়! আনন্দ বাটিল। 

এই গৌরচন্ত্র, কৃষ্ণ নিশ্চয় জানিল ॥ 
হা হা মহাপ্রভু বলি পডিল! চব্ণে। 

সর্বলোক কান্দে তার প্রেমাব ক্রন্দনে ॥ 

তুলিয়া দোহারে প্রভূ কৈল আলিঙ্গন। 

আদেশ করিল কিছু মধুর বচন ॥ 
শুন শুন ওহে দ্বিজ বচন আমার । 

কি কাজে আইল! মহী কর কি আচার ॥ 

27 

ূ কলিষুগ ধর্ম হরিনাম সন্গীর্তন | 

: প্রকাশ কবিল কষ্ণ নাম মহাধন ॥ 
ূ হবিগুণ সঙ্কীর্তনে কবহ আনন্দ । 

| নাচহ নাচাহ লোক হউ মুক্তবন্ধ ॥ 
ৃ এ বোল বলিষা প্রভূ চলিলা সত্বর্। 

আপনাকে আপে তারা হৈলা অগোচর ॥ 
| চলিতে না পাবে পথে বাডে প্রেমরঙ্গ । 

৷ কথোদূৰ গিয়া দেখে জীয়ড হৃসিংহ ॥ 

স্মরণ হইল পূর্ব্ব বহস্ত কাহিনী । 
প্রেমাঘ বিহ্বল কথা কহয়ে আপনি ॥ 

শুন শুন সর্বলোক বহস্য আনন্দ । 

যেন মতে অবতার জীয়ভ নৃসিংহ ॥ 

কহিব অপূর্ব কথ! অপুর্ব কাহিনী । 

একচিত্তে শুন লোক হয়্যা সাবধানী ॥ 

এখানে আছিল এক পুভ্য়া গোয়াল । 

কৃষি কম্ম করে সেই বিহান বিকাল ॥ 

সসা নামে খন্দ মহী তৈল উপাজ্জন । 

হইল মায়ান্থু খন্দ বডই সম্পন্ন ॥ 

দিবা রাত্রি রাখে খন্দ নাহি অবসর । 

না জানি কখন সেই যায় নিজঘর ॥ 



১৮২ জ্রীপগ্রীচৈতন্তমঙগল 
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একদিন মনে মনে করিব বিচার । 

খন্দ রাখিবারে মুঞ্রিঃ কারে দিব ভার ॥ 
ভাবিয়া করিল দৃঢ় কু নিয়োজিব | 

তারে নিয়োজিলে আমি অন্ত কাজ পাব ॥ 

কষ্-নাম ডাকি খন্দ নিয়োজিল তারে । 
তোমার নামেতে কিছু দিব €ৈষ্ণবেরে ॥ 

এই মতে আছে পু'ড়া মনের হবিষে। 
আচন্দিতে দেখে খন্দ খাঞা যায় কিসে ॥ 

দেখিয়ে গোয়াল দুঃখ অনেক ভাবিলা। 

রুষণ তুমি খন্দ মোর সব নষ্ট কৈল! ॥ 
কান্দিয়ে গোয়াল বৈল শুন নারায়ণ । 

কে মোর খাইল খন্দ দেখিব নয়ন ॥ 

ইহা বলি ঝুঁড়্যায় আশ্রয় করি রহে। 

জাগিয়। বুহিল সেই খন্দ মহামোহে ॥ 
আর দিল রাত্রি জাগে তৃতীয় প্রহর | 

আচম্বিত আইল এক বরাহ ডাগর ॥ 

দেখিয়া,গোয়াল। পুঁড়া হেল সাবধান । 

খন্দ খায় বরাহ সে সারে ছুই কাঁণ । 

খন্দ খায় লতা! ছিড়ে আপনার সুখে । 

দেখিয়ে গোয়লি! গুণ দিলেক ধন্ুকে ॥ 

খন্দ খাও লতা ছিড় সার দুই কাণ। 

আজি মোর হাথে তুমি হারাবে পরাণ ॥ 
এত বলি সন্ধান পুরিয়া এড়ে বাণু। 

নির্ভরে বাজিল বরা স্মরে রাম বাম | 

ধাঞ সাস্তাইল পর্ধবত-গভর ভিতরে। 
দেখিয়া গোয়াল! পু'ড়া হইল ফাঁপরে ॥ 
শৃকর হইয়া কেনে স্মরে রামনাম। 
বরাহু না হয়ে এই সেই ভগবান্ ॥ 
এতেক চিস্তিয়া পুঁড়া কাতর অন্তর | 
গভর নিকটে যাঞ্চা! কহিছে উত্তর ॥ 

কে তুমি কে তুমি বোলো উত্তর না পায়। 
তিন উপবাস কল কাতর হিয়ায় ॥ 

দয়া উপজিল প্রভু করুণী নিধান । 

আকাশে কহেন কথা আমি ভগবান্ ॥ 

আমারে মারিলি তোর কৈ অপচয় 

চিন্তা না করিহ যাহ আপন আলয় ॥ 

এ বোল শুনিয়! পুঁড়া অধিক কাঁতিব। ' 
উপবাসে উপবাসে দিমু কলেবর ॥ 

এইমনে উপবাস করিল অনেক । 

আচম্দিতে গগনে শুনিল ধবনি এক 

কেনে রে অবোধ পুঁড়া মব অকাবণ। 

অপরাধ নাহি যাহ আপন ভবন ॥ 

পুনরপি বোলে পুড়া কাতব বচনে । 

তোমারে মারিলু বাণ কি কাজ জীবনে ॥ 
মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষ আমাব । 

এ দোষে উচিত হয় যমের প্রহাব ॥ 

। শুদ্ধ হৈব আর আমি কোন প্রতিকারে । 

| সবে এক মাত্র বাণ মারিল তোমারে ॥ 

কোমল গায়ে তোর বেথা এত দিল । 

| ধিক্ ধিক্ প্রাণ মোর তোমারে কহিল ॥ 

| মোর পিতৃলোক প্রভূ গেল নরকেরে। 
: আর লোক নরক যাবে দেখিবে যে মোরে 

ূ 

শশী _._, শশী শশী শিপ শসীশিশাশীস্ শি 

এ বোল শুনিয়া বাণী হৈল আর বার। 

নাহি অপরাধ তুষ্ট হইল অপার ॥ 
পূর্বব জন্মে যত অপরাধ কৈলে তুমি। 
এহোকালে তোর পাঁপ সব লৈলাডঙ আমি ॥ 

তোর দেহে মোর দেহ জানিহ সর্ববথ]। 
নিশ্চয় আমারে তুমি নাহি দেহ ব্যথা ॥ 
এ রোল শুনিঞ পুঁড়৷ কহে কর জুড়ি। 
তোমার আজ্ঞায় মুখ্রিঃ বোলে? ভয় ছাড়ি 



কেমনে জানিব মোর ঘুচিল এ দৌষ। 
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এ কথ! কহিয়ে আমি রাজার গোঁচবে | 

এইমত আজ্ঞা তুমি কবিহ তাহারে ॥ 

পর্সন্ন হও চিত্তে পাঙ হিয়। সাক্ষী | 

সব জন জানে তুমি হোলে মৌবে সুখী ॥ 

তবে'পুনরপি আজ্ঞা করিল ঈশ্বর 

যে বলিল সেই হবে পাইলে তুমি বর ॥ 

এ বোল শুনিঞা পুঁড়া হরষিত হঞা | 

আজ্ঞা পাঁঞা। রাজদ্বাবে উত্তরিল গিয়া ॥ 

দ্বারিকে কহিল আরে শুন দ্বারিবর | 

যে কিছু কহিয়ে রাজার করহ গে।চর ॥ 

কহিব অপূর্ব কথ! লোকে অবিদ্িত। 

শুনিঞ্া। আমারে রাঁজ। করিব পিরিত | 

এ বোল শুনিঞা দ্বাবী রাজারে কহিল । 

রাজার আজ্ঞায় পৃড়া গোঁচর হইল ॥ 

দগ্ডবত করি কহে সব বিবরণ । 

আদ্যোপান্ত বত কথ। কৈল নিবেদন ॥ 

শুনিঞ্া ত মহারাঁজে বিন্ময় লাগিল । 

নিশ্চয় করিয়া কহ, পুঁড়ারে কহিল ॥ 

পুনর্পি ক্ুহে পুড়া করিয়া নিশ্চয় | 

সেখানে চলহ গোসাঞ্ি ঘুচাহ বিস্ময় ॥ 

আমারে যেমত আজ্ঞা করিল ঠাকুর । 

সেইম্ত আজ্ঞা তুমি পাইবে অদূর ॥ 

রাজ বলে আজ্ঞা যদি করিলা ঈশ্বর । 

আজন্ম হইব আমি তোমার নফর ॥ 

এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সত্তর । 

পদত্রজে গেল। যথা পর্ববত-গভর ॥ 

পৰ্বত-গভর দ্বারে এক মন চিতে । 

বিস্তর মিনতি করে লোটায়া ভূমিতে ॥ 

শেষখণ্ড ১৮৩ 

কপ লা এস 

দ্রবিল! ঠাকুর আজ্ঞা উঠিল গগনে । 

মিথ্যা নহে শুন রাজ! পুড়ার বচনে ॥ 

তুমি সাক্ষী হইলে পুঁড়া হইল আমার । 

র ইহাঁসনে নাহি আব যম অধিকার ॥ 

৷ এ বোল শুনিঞা,রাজ নাচয়ে আনন্দে । 

। গোয়ালার চবণ ধরিয়া পড়ি কান্দে ॥ 

৷ তুমি মোর গুরু হা কৃষ্ণ মিলাইল। | 

কৃষ্ণের শ্রীমুখকথা তুমি শুনাইলা ॥ 
ূ গোয়ালার পায়ে পড়ে বাণীগণ সঙ্গে । 

৷ দেখিয়া কৃষ্ণের দয়! উপজিল অঙ্গে ॥ 

মোর ভক্তে জাতিবুদ্ধি না করিলে তুমি । 

৷ তোরে দেখা দিব রাজা কহিল ত আমি ॥ 

৷ দুপ্ধসেচন তুমি কর এই স্থানে । 

দুগ্ধের ঘেচনে আমা পাবে বিদ্যমান ॥ 

৷ এ বোল শুনিঞ্া রাজা হরষিত চিতে। 

। ঘোষ্ণা পড়িল বাজ্যে দুগ্ধ যে আনিতে ॥ 

প্রস্থুর আজ্ঞায় ছুপ্ধ ঢালে সেইখানে । 

র আচদ্ছিতে মাথার চূড়া দেখে বিদ্যমানে ॥ 

| নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার । 

ূ আনন্দে ভাসয়ে সুখ-সাগর পাখার ॥ 

হরি হরি বোল শুনি চৌদিগ ভরিয়ী। 

| নাঁচয়ে নকল লোক দুবাহ তুলিয়া | 

ূ যত দুগ্ধ ঢালে তত উঠয়ে শরীর ॥ 

উঠ্ঠিল শরীর দেখে এ নাভিগভীর ॥ 

অধিক ঢাঁলয়ে ছুগ্ধ অন্তর হরিষে। 

প্রভূ সব অবয়ব দেখিবার আশে ॥ 

উঠিল শরীর জানু দেখে বিদামান। 

না ঢালিহ ছুগ্ধ আজ্ঞ! ভেল পরিমাণ ॥ 

তহহু' ঢালয়ে ছুপ্ধ মনের হবিষে । 

পদ্ূতল দুই খানি ন1 উঠিল শেষে ॥ 



১৮৪ 

হেনকালে আজ্ঞাবাণী উঠিল গগনে । 
না উঠিব পদ আর না কর্যো যতনে ॥ 

এ বোল শুনিয়া] রাজ হরিষ বিষাদ । 

মহামহোত্ব করে পাঞ্। পরলাদ ॥ 

দেউল মন্দির দিল নান। ভোগ রাগ। 

ছুনয়ান ভরি দেখে হিয়া অনুরাগ ॥ 

পুড়াবে কহিল রাজ! বিনয় করিয়া । 

তুমি রাজ্যের বাজ! হও মোরে কৃষ্ণ দিয়! ॥ 
গোপ বলে অজ্ঞান হইয়া কহ কথা । 

বাজ্য নাহি লব মোরে কেনে দেহ ব্যথা ॥ 

তোথে মোথে কষ্ণসেবা করিব আনন্দে । 

কোন বুধ রাজ্যে রাজা ছাড়িয়। গোবিন্দে ॥ 

শুনি বাজ! বিনয় বলিল কর জুড়ি। 

তুমি আমি সেবার হইন্ছ অধিকারী ॥ 
এইমনে আছে রাজা মনের হরিষে । 
ডিঙ্গা লঞা সাধু এক আইলা! সম্তভোষে ॥ 
তার সঙ্গে ছুই স্ত্রী পরম। সুন্দরী । 
সাধু সঙ্গে যায় তারা দেখিতে শ্রীহরি ॥ 

সাধু নাহি লক্ম সঙ্গে লঙ্জার কারণে । 
দুই স্থী কান্দে ধরি সাধুর চরণে ॥ 
তুমি গুরু সঙ্গে করি কৃষ্ণেরে দেখাও । 
মে! সভার ভাগ্য তত্ব তুমি না ঘুচাও ॥ 
সাধু বোলে সঙ্গে না লইব তো সভাবে। 
প্রসাদ আনিব আমি তোরা থাক ঘরে ॥ 
তার! বোলে তুমি যে কহিলে সেই হয়। 
কৃষ্ণ দেখিবারে সাধ হঞাছে নিশ্চয় ॥ 

তবে সাধু ক্রোধ করি তা! সভাবে বোলে । 
তোরা কৃষ্ণ দেখ গিয়া আমি থাকি ঘরে ॥ 

শুনি দুই হ্বী যুক্তি করিল অন্তরে । 
পতি ছাড়ি কষ ভজি এই সে বিচারে ॥ 

পেপসি পা 

পার প্লট উপ আপ সপ উপবাস পা প্ 

চলিল। স্থন্দরী তারা পতিরে ছাড়িয়। ৷ 

দয়া হেল গোবিন্দের একাস্তি দেখিয়া ॥ 
সাধুর হৃদয়ে প্রতু দয়া সঞ্চারিঞ 

স্্রীএরে একান্ত সাধু দেখে দাপণ্ডাইয়া! ॥ 
ধিক ধিক আমি ছার পাপিষ্ঠ হৃদয় | 

হেন স্ত্রীএ অসম্মান যুক্তি ভাল নয় ॥ 
সাধু বোলে চল সঙ্গে লব তো! সভারে। 

পরম পবিত্র তোরা পুণ্য কলেবরে ॥ 
স্বামীর স্ুভগা সেই যার কৃষ্ণ-ব্রত । 

অখিল পূজিত সেই পরম মহত্ব ॥ 
ঠাকুর দেখিতে সেই আইল সওদাগর । 
ছুই নারী লঞ্] গেল! মন্দির ভিতর ॥ 

প্রভু ন্মস্করি সীধু ভিগেল বাহিরে । 

সাধু বাহির হৈল দ্বার লাগিল মন্দিরে ॥ 
লেউটিযা দেখে ছুই নারী নাই পাশে । 
মন্দির ভিতরে তার! প্রভুকে সম্ভাষে ॥ 

বুঝিয় সে সাধু স্তব করে উচ্চনাদে । 
দ্রবিলা ঠাকুর তারে কৈল। পরসাদে ॥ 
ঘুচিল মন্দির ছ্বার দেখে ছুইজন। 
পাষাণ হইয়া প্রভুর পাঞ্াছে চরণ ॥ 
পতি ছাড়ি কৃষ্ণ পতি দেখিবারে গেল । 
তে কারণে কৃষ্ণ-পতি সুদৃঢ় পাইল ॥ 

নিজ ভাগ্য মানি পঁয়ে পড়ে সওদাগর | 

পর্সীদ করে প্রভু বোলে মাগ বর ॥ 
চরণে পড়িয়। সাধু করে পর্ণাম । 

বর মা্থেঃ£মারুদামে হউ তোর নাম ॥ 
মা বাপে থুইল মোর. এ নাম জীয়ড়। 
আপনার নামে প্রভু-নাম মাগে বর ॥ 

জীয়ড়-নৃসিংহ নাম তেঁই পরকাশ । 
আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচন দাস ॥ 



শেবখণ্ড ১৮৫ 

তবে গোর! পু" জীয়ড়-নৃসিংহ দেখিয়] | 

চলিল! ত পরদিনে সে দিন বঞ্চিয়া ॥ 

চলি যায় পথে প্রেম পরবশ চিত। 

কাঞ্চী নগরে প্রভূ ভেল উপনিত ॥ 

রত্বময় পুরী সেই কাক্ধীনগর। 
নগর দেখিয়া তুষ্ট হৈল হ্যাসিবর ॥ 
বিষয়ীর মুখ প্রভূ নাহি দেখে কভু । 

আচন্বিতে রাজদ্বারে উত্তরিলা প্রভু ॥ 

বাজা গোদাবরী সান করি বিপ্র সঙ্গে | 

আসি অন্তঃপুরে কৃষ্ণ সেবা করে বঙ্গে ॥ 
প্রভু আসি হেনকালে বারে আগমন । 

পরম স্বন্দর কান্তি মদনমোহন ॥ 

রাজার ছুয়ারে গিয়া দ্বারীকে কহিল । 

রাজপুত্র কোথ। আছে নিভৃতে পুছিল ॥ 

প্রভৃকে দেখিয়! ছ্বারী পরণাম করে । 

এই ভগবান্ হেন মনে মনে বোলে ॥ 
প্রভূ কহে রাজপুত্রে জানাহ বচন । 
তাহার নিমিত্তে মোর এথা আগমন ॥ 

চলিল ত দ্বারী রাজপুত্র যথা আছে । 

নিজ অন্তঃপুরে ঘথা দেবতা পুঁজিছে ॥ 

পরণাম করি দ্বারী জানায় বচন । 

এক মহা গোসাঞ্ির দ্বারে আগমন ॥ 

এ বোল শুনিয়া রাজা না বলিল কিছু । 

তরাসে দ্বারী সে পলাইয়া যায় পাছু ॥ 
দ্বারেতে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন । 

জানাইতে না পারিল তোমার বচন ॥ 

দেবতার পূজ! করে নিজ অভ্যন্তরে 
কাহার শকতি তথ কে যাইতে পারে ॥ 

এ বোল শুনিঞ প্রভূ হাসে মনে মনে । 

যথা পূজা করে তথা চলিলা আপনে ॥ 

"২৪ 

এক অংশে দ্বারে রহে আর অংশে যায় । 
ধথ! পূজা করে সেই রামানন্দ রায় ॥ 
ধেয়ান করএ কৃষ্ণ দেখে গৌরচন্ত্র ৷ 

পুনরপি ধেয়ান করয়ে জপি মন্ত্র ॥ 

পুনরপি সেই গৌর দেখয়ে নয়নে । 
কি হৈল কি হৈল বলি গুণে মনে মনে ॥ 

পুনরায় ধ্যান করে সুদৃঢ় হিয়ায়। 
পুন্বপি গৌরচন্দ্র হিয়ায় সাস্ভায় ॥ 
কি কি বলি ত্বাখি মিলি চাহে চাবিভিতে। 

গৌরচন্্র স্তাসিবর দেখিল সাক্ষাতে ॥ 
সন্যাসী দেখিয়া রাজ উঠিলা সন্ত্রমে | 
চরণ বন্দনা করি নেহারই ক্রমে | 

আপাদমস্তক প্রভূর নেহারযে অঙ্গ ৷ 

গৌর অঙ্গ দেখি হিয়ায় উপজিল রঙ্গ ॥ 
বিস্ময় লাগিল হ্যাসী আইলা কেমতে। 

প্রভুরে পুছিলা কিছু হাসিতে হাসিতে | 
মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে । 
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে ॥ 

প্রভু কহে তুমি কেনে না চিন আপন! । 

আমারে নাচিন তুমি নিতে আইন” তোম]। 
এ বোল শুনিয়। প্র অষ্ট অট্ট হাঁস। 

আপন চিনাঞ প্রভু করে পরকাশ ॥ 

যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ শ্বেত রক্ত হ্যতি। 

সবহু' দেখায় রাজ! এ পীতমৃরতি ॥ 

পশু পক্ষী বৃক্ষ আর যত লতা পাতা । 
গৌর অঙ্গ ছটায় ঝলমল করে তথা ॥ 

দেখিয়া জানিল আজ রামানন্দ বায় । 

প্রেমায় বিহ্বল ধরে নিজ প্রভু পায় ॥ 

পুনর্বার হইলা প্রভু শ্টাম কলেবর। 

ব্রিভঙ্গ মুরলীমুখ বর পীতান্বর ॥ 



১৮৬ 

রাধা বামে পরমস্ন্টীরী মহামতি । 
চৌদ্িকে বেটিয়া গোপী ববাঙ্গ যুবতী ॥ 
বুন্দাবনে রতনমন্দির সিংহাসনে । 

দেখে রাজা পরম আনন্দ রাধা সনে ॥ 

পুনর্ববীর হৈল! প্রভূ গৌরাঙ্গ মূরুতি | 
অরুণ অন্বর অঙ্গে যেন মহাযতি ॥ 

বাণীগণ দেখি কান্দে আনন্দিত মনে । 

সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে রাধার রমণে ॥ 

বিহ্বল হইল! রাজা অবশ শরীব। 

করে ধরি লঞা প্রভু ভৈগেল বাহির ॥ 

দশদিন ছিল প্রভু রাজীব সহিতে । 

এ প্রকাশ তবে রাজ! দেখে আচন্বিতে ॥ 

একদিন যে হইল করিল প্রকাশ । 

তার এক কণ। কি কেবল আভাস ॥ 

অনেক হইল কুষ্ণকথা তাব সনে । 

বিস্তারি কহিতে তাহা অনন্ত না জানে ॥ 

অনস্ত চৈতন্যলীল! বেদে অগোচব। 

কোন লীল! কোন ভক্তে কবে্ন বিস্তাব ॥ 

আদ্যোপাস্ত কহিতে শকতি আছে কাব। 

লিখিতে লিখিতে গ্রন্থ হয ত বিস্তাব ॥ 

রায় রামানন্দে আর প্রভূতে মিলন । 

গোরাগুণ গাথা গায় এ দীস লোচন ॥ 

তবে মহাপ্রভু সেই আনন্দ কৌতুকে। 
চলিতে আনন্দে দেহ ভরিল পুলকে ॥ 

এইমনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি যায়। 

গোদাবরী করি পঞ্চবটীতে সাভ্ভায় ॥ 
এই পুণ্য মহাতীর্ঘ পঞ্চবটা নাম। 

যাহাতে আছিল সেই লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥ 

প্রীশ্রীচৈতন্যামঙ্গল 
সস পপ পপ | আপাত | পি ০ শীীিপিশিশীশিশি্পিি শি শিশশ শাসক শ্পাম্প সি পার কপ সপ ৯ পশলা পপি পল কাম্পীীপপ | ২ 

পঞ্চবটা দেখি প্রভূ প্রেমে অচেতন | 

শ্রীবাম লশ্ক্পণ বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥ 

এইখানে কুঁড়েঘর বান্ধিল লক্ষ্মণ । 

মৃগী মাবিবারে রাম কবিল। গমন ॥ 

শ্রীরাম উদ্দেশে পাছে চলিলা লক্ষ্মণ । 

এইখানে সীত। হবি লইল বাবণ ॥ 

ইহা! বলি কান্দে প্রতু প্রেমাষ বিহবল। 

মার্মার বোলে প্রভূ বোলে ধর্ধর্ ॥ 

লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ভাকে উভবায় । 

সীতা! স্মঙরিয়। কান্দে অবশ হিযায ॥ 
সঙ্গেব সঙ্গতিগণ পাতাইতে নাবে । 

আপন্ই মহাপ্রভু আপনা সম্ববে ॥ 
তবে আব দিন পথে চলিল। ঠাকুব | 

ক্রমে ক্রমে উত্তরিল! কাবেবীব কুল ॥ 

কাবেবীব পাবে দেখে শ্রীবঙ্গনাথ । 

দেখিষা প্রেমাষ নাচে নিজ জন সাথ ॥ 

তথাষ ত্রিমলপ ভট্ট ঠাকুব দেখিষ | 

নিবীথষে গৌবদেহ বিস্মিত হইযা ॥ 
দেহেৰ কিব্ণ আবে প্রেমার আবন্ত | 

কদম্ব কেশব জিনি পুলককদন্ব ॥ 

সর্বলোক জিনি তগ্ যেনক স্ৃমেক। 
প্রেম-ফল ফুলে ভরিয়াছে কল্পতরু ॥ 

হরি হবি বলি ডাকে অতি উচ্চনাদে ।* 
দেখিষ! চৌদিগ ভরি সব লোক কাদে । 
এছন দেখিয়। সে ক্রিমল ভট্টাচার্য্য । 

কৌতুকে সকল কথা জানিল আচার্য ॥ 

এই সেই ভগবান্ কতু নহে আন। 
নিশ্চয় জানিল এই সর্বজন প্রাণ ॥ 

এতেক জানিঞা সে ত্রিমল ভট্টরায় | 

আপন আশ্রমে সে প্রভৃরে লঞ্া যায় ॥ 



শেষখও ৬৮৭ 
পারল পা আত | কাশি দা জিনা সিসি স্পা এ পাপিশশাসিপাশী 

তার প্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হঞা। 

চাতুম্মাস্ত রহিল পরম সখ দিয়! ॥ 
চাতুম্মান্ত্য বুহি স্থখে চলিল। তুরিতে । 
পথে দেখা পরুমানন্দপুরীর সহিতে ॥ 

দোহে দৌহা দেখি স্সিঞ্ধ হৈলা ছুই জন। 

নিরখিতে দৌহাকার ঝরয়ে নয়ন ॥ 

দ্বেখিতে পরমানন্দপুরীর স্মরণে । 

গুরু মাধবেন্দ্রপুরী যে বৈল বচনে ॥ 

কলিষুগে রী রাখিবারে । 

জনমিব কৃষ্ণ প্রথমসন্ধ্যার ভিতরে ॥ 

গৌর দীর্ঘকলেবর বাহু জানুসম | 
সিংহগ্রীব গজক্ন্ধ কমললোচন ॥ 

করুণাসাগর প্রভূ প্রেমার আবাস। 

নিজ করুণায় প্রেম করিব প্রকাশ ॥ 

মোব ভাগ্য নাহি মুঞ্ি দেখিব নযনে | 

তোর দেখা হৈলে মোরে করিহ স্মরণে ॥ 

সেই এই গুরুবাক্য মনেতে পড়িল । 

এই সেই ভগবান্ নিশ্চয় জানিল ॥ 

মাধবেন্্র বলি বলি করিল ম্মরণ। 

»্ন্যা আনন্দ মনে কবএ ক্রন্দন ॥ 

মাধবেন্দর কীর্তন করিয়া প্রভূ নাচে । 

হরি হবি বলি ভক্ত নাচে কাছে কাছে ॥ 

ক্ষণে হুহুক্কার দেই পরম আনন্দে । 

মাধবেন্দ্র বলি প্রভূ প্রেমানন্দে কান্দে ॥ 

এত দিনে সন্্যাস মৌর সফল হইল। 
মাধবেন্দ্রধ্বনি মোর কর্ণে প্রবেশিল ॥ 

দেখি পরণাম করে পরমানন্দপুরী । 
কি কর বলিয়া প্রভূ তোলে হাথে ধরি ॥ 

গাঁ আলিঙ্গন কৈল পরম সম্তোষে । 

চলিল। ঠাকুর কহে এ লোচন দাসে ॥ 

পপ ছা 

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে । 

পথে চলি যাইতে সপ্ততাল বিমোচনে ॥ 

সপ্ত তাল তরু সেই আছে সেই পথে। 

দেখি আচসম্বিতে প্রভূ লাগিল। হাসিতে ॥ 

ধাঞ্| গিয়া! সঞপ্ঠতক্ণ করিলা পরশে । 

জয় জয় ধ্বনি তবে উঠিল আকাশে ॥ 

| মুনিশাপে ছিল সে গন্ধবর্ব সাত জন | 
প্রভুর পরশে তারা পাইল মোচন ॥ 
তবে সেই মহাপ্রভু পথে চলি যায়। 

আনন্দে বিভোল হঞা হবিগুণ গায় ॥ 

প্রেমাব আনন্দে নাহি জানে পথশ্রমে | 

সেতুবন্ধ উত্তরিল পথে ক্রমে ক্রমে ॥ 
সেতুবন্ধ গিয়া দেখে রামেশ্বর লিঙ্গ 

আনন্দে নাচয়ে যেন ময়মত্ত সিংহ ॥ 

লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার 

সেতুবন্ধ দেখি হরি বৌলে বারেবারে ॥ 

অনুরাগে কান্দে ডাকে শ্রীরাম লক্ষণ। 

কখন আবেশে ডাকে অঙ্গদ হনুমান্ ॥ 

ক্ষণেকে আবেশে ডাকে স্ুগ্রীব মোর মিত। 

ক্ষণে বিভীষণ বলি ডাকে বিপরীত ॥ 

ধন্ুতীর্থে স্নান কৈল আনন্দিত মনে । 

সেতুবন্ধ দেখি নাচে সব ভক্ত সনে ॥ 

এই মনে দিবানিশি না জানে আপনা । 

লেউটিয়া মহাপ্রভুর বাঁটিল করুণা ॥ 

পথে ক্রমে ক্রমে প্রভূ লেউটিয়া আসি। 

পুন চাবি মাস গোদাবরী-তীর্থবাসী | 
পুনবপি উড্ভদেশে আইলা ঠাকুর । 
জগন্নাথ ভাবে প্রেমা বাট়িল প্রচুর ॥ 

তবে ত দেখিল প্রভূ শ্রীআলালনাথ । 
বিষ্ণদীস উড়িয়াকে কৈল আত্মমাথ ॥ 

টি 



১৮৮ 
পক পি সপ পদ পা পাপ ৬ পপ পন শসা এ | পপ শপপিপিপসপপা স্পস্ট আপা পপ পপ স জাপপপ 

জগন্নাথ দেখি প্রভূ হৈল। কুতুহলী । 

সনে তুলিয়! বাহু হবি হরি বলি ॥ 

পুরুষোত্তমে আসি গ্রভু আছে মহাসুখে | 

কহে লোচন এ আনন বড লোকে ॥ 

বট কি 

বরাড়ী রাগ। ধুলাখেল। জাত। 

এখানে কহিব কথা, 

ব্রিজগতে অতি অন্ুপাম ৷ 

মনঃকথায় বান্ধি আলি, মুকুতা প্রবাল ঢালি, 

সন্ন্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম ॥ 

সুবণ মণি মাঁণিক্যে, দিব্যরত্ব চাবিদিগে, 

মনে মনে বান্ধিল জাঙ্গাল। 

মথুরা পূর্রযন্ত দিয়া) কৃষ্েে সমর্পিৰ ইহা, 

হেনকালে প্রত্যাসন্ন কলি ॥ 

না হৈল জাঙ্গাল সায়, ছুঃখ রহিল হিযাঁয়, 

মনে মনে করে অনুতাপ | 

কানাইর-_ 
নাটুশাল। পর্যন্ত, হইল জাঙ্গাল অস্ত, 

সন্্যাসীর বৈকু হৈল লাভ ॥ 
এ কথা আছিল চিতে, চলে প্রভূ আচন্বিতে, 

না জানি কোথারে চলি যায় ! 

ক্রমে ক্রমে 
গেল পথে, কানাইর নাটশীল। হৈতে, 

পুন লেউটিলা গোরারায় ॥ 

এ কথ! বেকত নহে, পরমানদ্দপুরী কহে, 

কহ প্রভু ইহার কার্ণ। 
অগ্যোপাস্ত যত কথা, তাহারে কহিল তথা, 

মূনঃকথ' সিদ্ধির কারণ ॥ 

শুন গৌর গুণগাথা, 

শ্রীগ্রীচৈতগ্যামঙ্গল 

পুরুযোত্ম আদি অস্ত, মধুরাপুবী পব্যস্ত, 
স্বর্ণ মণি মাণিক্যে দিব আলি । 

সন্যাসীর এই হিয়া, এ মোর জাঙ্গাল দিয়া, 
চলি যাবে গোরা বনযালী ॥ 

শুন শুন সব জন, সাবধানে দিয়া মন, 

শ্রীগোরা্াদের পবকাশ। 
মনঃকথা নুসিংহানন্দ, সিদ্ধ কৈল গৌবচন্তর, 

গুণ গায় এ লোচনদাস ॥ 

তবে নীলাচলে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে । 

কীন্তনবিলাস করে আছে নানা রঙ্গে ॥ 

অনেক ভকতগণ মিলিল! তথাষ । 

প্রেম বিলসযে আপে নাঁচষে নাচায় ॥ 

নানা দেশে আছিল যতেক ভক্তগণে। 

ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈতন্যচরণে ॥ 

আনন্দে আছষে প্রভু নীলাচল বাসে। 
কহিব সকল পাছু অনেক প্রকাশে ॥ 

মথুবা চলিব মন:কথা আচন্বিত। 
উৎকণ্ঠা বাটিল হিয। উনমত চিত ॥ 

চলিল। মথুরা পথে চৈতন্য ঠাকুর । 
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাটিল প্রচুর। 
অন্ুবাগে ধায় প্রভু বাঙ্গ! দুই স্বাখি। 
সিংহের গমনে ধায় দেখিতে না দেখি ॥ 

সঙ্গের সঙ্গতিগণ না৷ পাবে হাটিতে । 
কথোদুরে যায় প্রভু ভাকিতে ডাকিতে ॥ 
ঝারিখণ্ড পথে প্রভূ চলিল। সত্ব । 

কান্দাইল পশু পক্ষী বৃক্ষা্ি প্রস্তর ॥ 

গৌরাঙ্গ বেটিয়া মুগ-ব্যান্রগণ নাচে । 
হিংস] নাহি সর্বস্থখে নাচে প্রভূ কাছে ॥ 
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বনজন্তগণ সব কৃতার্থ করিয়া । 

চলিল৷ গৌরাঙ্গ পথে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ 
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল1 তীর্থংবারাণসী 

অনেক বৈসয়ে তথা পরম সন্ন্যাসী ॥ 

বিশ্বেশ্বর দেখি প্রভূ চলি যায় পথে । 

প্রয়াগে মাধব দেখি হরষিত চিতে ॥ 

রুপ সনাতন গোসাঞ্চি প্রভৃরে মিলিলা ৷ 

অঙ্গ্রহ করি তাবে ভক্তি শিখাইলা ॥ 
তথ বেণী-ন্নান কবি দেখি অক্ষয়বট । 

যমূনাতে পার হৈলা! আগর! নিকট ॥ 
দেখিল! অদ্ভূত সে রেণুকা নামে গ্রাম । 

অবতার ঠকলা যেই স্থানে পরশুরাম ॥ 
তথা বৃন্দাবন মুখে যমুনা বিমুখখী | 

দেখিয়া বিহ্বল প্রভু প্রেমস্থখে সুখী ॥ 

বাজগ্রামে গিয়া পারে দেখয়ে গোঁকুল। 

সম্বরিতে নারে হিয়া ভিগেল আকুল ॥ 

হিয়া স্থির করে প্রভ্ অনেক যতনে । 
আনন্দে বিহবল পারে দেখে মহাবনে ॥ 

চলিতে চলিতে আর গিয়া! কথোদূর । 

স্ুনিকট হৈল যেই দেখে মধুপুর ॥ 
মধুপুরী দেখি প্রভূ উনমতচিত। 
প্রেমায় বিহবল যেন নাহিক সম্বিত ॥ 

অক্র.র অক্রুর বলি ভূমিতে পড়িলা । 

মাথুর বিরহভাবে মুচ্ছিত হইল ॥ 
দিবানিশি নাহি জানে আছে সেইখানে । 
সম্েদন নাহি প্রভৃর ভেল তিন দিনে ॥ 

গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য । 

কষ্দাস নামে এক আছে দ্বিজবর্ধ্য ॥ 

প্রভৃরে দেখিয়! সেই গুণে মনে মনে । 
কোথা হৈতে আইল' এক পুরুষরতনে ॥ 

শোষখও্ড 
পপি সপ পপ পা ক আনউস্পী পপ ৮ পা সপ শশী পি 
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বড় ভাগ্যে দেখিলাম ইহার চরণ । 
এই শুক প্রহলাদ কি হেন লয় মন ॥ 
প্রেমায় বিহ্বল প্রভূ পুছিল বচন। 

কি নাম তোমার হয় কহত ব্রাহ্মণ ॥ 

ব্রাহ্মণ কহয়ে শুন শুন স্তাসিবর । 

কষ্*ৰাস নাম মৌর কহিল উত্তর ॥ 
এ বোল শুনিঞ৷ প্রভূ অট্ট অট্ট হাস। 
কৃষ্ণের সকলি জান তুমি কৃষ্ণদাস ॥ 
জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে। 

তুমি দেখাইবে যেবা! যে আছে বিশেষে ॥ 
মথুরামগ্ডল এ কুষ্ণের অন্তরীণ । 

সকল জানহ তৃমি ভকত প্রবীণ ॥ 
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ সব তুমি জান । 

ম্থুরামগ্ডল মোরে দেখাও স্থানে স্থান ॥ 

দ্বিজ কহে সব স্থান না জানিয়ে আমি । 

দ্বাদশ বনের কথ! সবে আমি জানি ॥ 

এ বোল শুনিঞা প্রভূ প্রেমানন্দে হাসে। 

তাহার হৃদয়ে শক্তি করিল প্রকাশে ॥ 

মহানন্দে বলে আমি সব দেখাইব। 
রুষ্ণজন্ম হৈতে কংশবধ শুনাইব ॥ 
দ্বিজ কহে শুন শুন্ শুন মহাঁশয । 

নন্দের নন্দন তুমি জানিল নিশ্চয় ॥ 
তোমার দর্শনে মোর ব্রজ দরশন । 

আচম্বিতে সব মোর হৈল স্মরণ ॥ 

দেখাব যেখানে যেঘা স্থানের মরম । 

যেখানে বা ভগবান জনম করম ॥ 

এ বোল শুনিয়া গৌর হরিষ হিয়ায়। 

কৃষ্ণদাস কোলে করি কৃষ্গুণ গায় ॥ 

সেদিন বঞ্চলা কষ্*দামের আলয়। 

মথুরা মণ্ডল কথ সর্বরাত্র কয় ॥ 
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ম্থুরামগ্ডল মধ্যে যমুনা ভাগ্যবতী । 

যাহার দুকুলে কৃষ্ণ বিহরে পিরিতি ॥ 

যমুনার পূর্বকূলে আছে পাঁচ বন। 
পশ্চিমেতে সাত বন কহিল কথন ॥ 

কৃষ্ণের বিহার এই দ্বাদশ বনে । 

ভক্ত বিনে কেহ ইহার মরম না জানে ॥ 

ংসের সদন এই যমুনা পশ্চিমে | 
ইহার উত্তরে বন বৃন্দাবন নামে ॥ 

মধুর! হইতে সেই যোজনেক পথে । 
অনেক রহস্য খেল দেখিবে তাহাতে ॥ 

কুমুদ নামে বন আছে তাহার নৈধতে। 

সওয়া যোজন পথ মথুর! হইতে ॥ 

খদ্র নামে বন আছে কুমুদ দক্ষিণে । 

দেড় যোজন পথ সেই মথুরার সনে ॥ 
তালবন আছে সেই পশ্চিমে যমুনার । 
অদ্ধ যোজন ভূমি মথুরা তাহার । 

এক নদীধারা আছে মানসগঙ্গা নামে । 

বৃন্দাবন পশ্চিমে সে মখুরা ঈশানে ॥ 
কাম্যকবন হৈতে মোহনবনের দেশ । 

কালীদহ পশ্চিমে যমুনা পরবেশ ॥ 
সরস্বতী নামে এক ধারা আছে তাথে। 

মধুরা উত্তর প্রবেশয় যমুনাতে ॥ 
মথুরার পশ্চিমে আছে গোবদ্ধনগিবি । 
আউট যোজন সে মধুর! হৈতে ধরি । 
কহিব কাম্যকবন গোবদ্ধন পশ্চিমে । 

মধুরা হইতে আউট যোজন লোক গণে ॥ 

বুল! নামে বন গোবর্ধনের ঈশানে | 
মানস গঙ্গার পার সে ছুই যোঁ্জনে ॥ 
এই সাত বন সে পশ্চিমে যমুনার । 
কহিব ত পূর্ধকূলে পাঁচ বন আর 1 
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মৃহাবন নামে বন যমুনা নিকটে । 
মথুরা হইতে সেই যোঁজনেক বাটে ॥ 

বি্ব নামে বন আছে উত্তরে তাহীর। 

অর্ধ যোজন সে মথুরা হৈতে পার। 
তাহার দক্ষিণে আছে লোহ নামে বন। 

ভাণ্তীর নামে বন আছে তাহার ঈশান ॥ 
! একত্রই ছুই বন যমুনার কুলে। 

| মহাবন হৈতে লোকে আউট যোজন বোঁলে। 

1 এই দ্বাদশ বন মথুরামণ্ডল। 

ূ রুষ্ণের বিহারস্থান দেখাব সকল ॥ 

৷ এইমনে কথালাপে প্রভাত হইল। 
৷ যে বিধি আছিল প্রভু প্রাতঃক্রিয়া কৈল ॥ 

৷ উতৎকঠা ভ্বদয়ে কৃষ্তদীসে দিল ডাক । 

ৰ দেহকে জিনিয়া সে অধিক অনুরাগ ॥ 

দেখিতে চলিল। গৌর মথুরামগ্ডল | 
৷ আপনে ঈশ্বর কৃষ্দাসে করে ছল। 
৷ কৃষ্ণদাস কহে গোসাঞ্ি ইথে কর মন । 

পুরীর তিনদিগে দেখ গড়ের পত্তন ॥ 
পুরুবে যমুন। নদী বহে দরক্ষিণমুখে | 

৷ উত্তর দক্ষিণ দ্বার গড়ের ছুই দিগে ॥ 

। কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈখতে 
৷ প্ুরুবে উত্তরে দুই দ্বয়ার তাহাতে ॥ 
বসিবার চৌতারা দেখ বাড়ীর উত্তর । 

পুরীর বাযুকোণে দেখ হের কারাগার ॥ 
মূত্রস্থান দেখ প্রভু ইহার দক্ষিণে । 
বিবরি কহিয়ে কিছু শুন সাবধানে ॥ 

কংসভয়ে বনহ্ছদেব লঞা যান পুত্র । 
আচন্ছিতে কৃষ্ণ তার কোলে কৈল মৃত্র 
এইখানে বস্থদেৰ বসিলা সত্বর। 
প্রশ্রাব করিল কৃষ্ণ দ্রবিলা পাথর ॥ 
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মূত্রচিহ্ন রহিল এ পাষাণ উপরে । 

ৃত্রস্থান বলি লোকে পূজয়ে ইহারে ॥ 
ইহাঁর উত্তরে দেখ উদ্ধবের ঘর । 
এ বোল শুনিতে 'প্রভৃর গলে ছুই ধার ॥ 
কণ্টকিত ভেল অঙ্গ আপাদ মস্তক । 

কদন্বকেশর জিনি একটি পুলক ॥ 
এই উদ্ধবের ঘর মুঞ্ি আইলু' এবে। 
এখ যে করিল কুষ্ণ কহে অনুভবে ॥ 

এইখানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবেতে কথা 

দেখিয়াছি হেন বাসস মনে লাগে ব্যথা ॥ 

এ বোল বলিতে প্রভূ চাহে চারিদিগে। 

তবে কহ কৃষ্তদ্রাস কহে অন্গরাগে ॥ 

উদ্ধবের পূর্বে দেখ রজকের ঘব। 

মালাকর বাস দেখ পুরুবে ইহার ॥ 
ইহাব দক্ষিণে দেখ কুবুজীর ঘর । 

তাহার ৫নধতে রঙ্গস্থল মনোহর ॥ 

বস্থদেব আবাস দেখ তার অগ্রিকোণে । 

এ বোল শুনিতে প্রভূ হাসে মনে মনে ॥ 

গদগদ স্বর কিছু অরুণ বদন। 

উগ্রসেন বাড়ী দেখ তাহার ঈশান ॥ 

দেখহ বিশ্রাস্তিঘাট দক্ষিণে তাহার্। 

গতশ্রম নাম মৃত্তি এথা পরচার ॥ 

কংস মাবি টানিঞ। ফেলিতে হৈল খাল । 

তেঞ্ঞি কংসখালিঘাট দক্ষিণে ইহার ॥ 

দেখহ প্রয়াগঘাট তাহার দক্ষিণে । 

তাহার দক্ষিণে ঘাট এ তিন্দুক নামে ॥ 

সপ্ততীর্থ বলি ঘাট ইহার দক্ষিণে । 

তাহার দক্ষিণে দেখ খধিতীর্থ নামে ॥ 

ইহার দক্ষিণে দেখ মোক্ষতীর্থ আর। 

তাহার দক্ষিণে কোটিতীর্থের প্রচার ॥ 
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তাহার দক্ষিণে দেখ বোধিতীর্থ নামে | 
দক্ষিণে গণেশতীর্ঘ দেখ বিগ্যমানে ॥ 

এইত দ্বাদশ ঘাট সর্ধতীর্থসার । 

পুরীর দক্ষিণে বঙ্গভূমি দেখ আর ॥ 

তাহার দক্ষিণে আর দেখ অপরূপ । 

হ্রাশয় কংস রাজ! খনিলেক কূপ ॥ 

কুষ্ণ মারি ইহাতে ফেলিব এই কাম । 
কংসেতে খনিল কূপ কংসকূপ নাম ॥ 

দেখহ অগন্ত্যকুণ্ড নৈখতে তাহার । 

সেতুবন্ধ সরোবর উত্তরে ইহার ॥ 
এ বোল শুনিতে প্রভূ কিকি বলি ডাকে। 

] 

অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন অঙ্গের পুলকে ॥ 

সেতৃবন্ধ সরোবরের শুন বিবরণ । 

পাপশপাপ স্পাশাপাটী 

ূ 
ূ : 
| 

সাবধানে শুন প্রভু হঞ্া এক মন ॥ 

এককালে আছে কষ্ণ গোপীগণ মেলে । 

বাঁসক্রীড়া করে এই সরোবরকৃলে। 
রাঁধাকে কহিল আমি সেই বঘুনাথ । 
রাবণ মারিল আসি বানরের সাথ ॥ 
এ বোল শুনিঞ| রাধা মুচকি হাসয়ে । 

মিছা কথা কহে কৃষ্ণ এইত আশয়ে ॥ 
দেখিয়া তরস্ত হঞ1 পুছয়ে রাধারে । 

কি লাগিয়া হাস বাই বোলহ আমারে ॥ 
রাধা বোলে মিছ। কথা না বলিহ আর । 
তুমি সে কেমনে হৈলে বাম অবতার । 
মহাজিতেক্ডিয় তিহো পরম ঈশ্বর । 

। তোমাতে সম্ভবে নাহি তার ব্যবহার ॥ 
1 সমুদ্র বান্দিলা তেহো৷ এ গাছ পাথবে। 

তুমিহ বান্ধহ দেখি এই সরোবরে 
এ বোল শুনিঞা! কৃষ্ণ লহু লহু হাসে । 

আমি জলে থুইলে ,সে ইটা পাথর ভাঙে ॥ 
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এ বোল শুনিয়া গোপী ব্লিছে বচন । 
আনিয়ে পাথর দেখি বান্ধহ এখন ॥ 

মিছ! গর্ব না করিহ শুন হে কানাই । 
পাথর ভাসয়ে জলে কভু শুনি নাই | 

ঠাকুর কহয়ে তোরা আনহ পাথর । 

পাথরে বান্ষিব আমি এই সরোবর ॥ 
এ বোল শুনিয়া গোপী বহি আনে ইটা । 

কান্ট খান খান আনে পাথর গোটা গোটা ॥ 

একু কুলে রহি কৃষ্ণ বান্ধে সরোবব। 
একুলে ওকুলে যবে লাগিল পাথব ॥ 

এ গাছ পাথরে সরোবব গেল বান্ধা। 
ভাল ভাল বোলে গোপী মুচকি হাসে বাধা ॥ 
রাধার কারণে সরোবরে হৈল সেতু । 
সেতুবন্ধ সরোবর কহি এই হেতু ॥ 
এ বোল শুনিষ। প্রভু অন্তর উল্লান। 

গোরাগুণ গাঁথা গাষ এ লোচন দাস ॥ 

চি 

সপ্তসমুদ্রকুণ্ড ইহার উত্তরে। 
দেবকীর সাত পুত্র মারিতে পাথরে ॥ 
ইহার উত্তরে দেখ লিঙ্গ ভূতেশ্বব। 
দেখ সরম্বতীকুণ্ড পুরীর উত্তর ॥ 

এইখানে দেখ দশ-অশ্বম্ধে-ঘাট | 

ইহার দক্ষিণে সোম-তীর্থের এ বাট ॥ 
কঠ্ঠাভরণমজ্জন ইহার দক্ষিণে । 

নাগতীর্থ ধারা বহে পাতাল-গমনে | 

সংষমন অসিকুণ্ত-ঘাটে গেলা তষে। 

পুরী প্রদক্ষিণ করে নিজ অঙ্ছভবে ॥ 
এইমনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দিন গেল । 
ভিক্ষা করিয়া প্রভূ বুজনী বঞ্চিল ॥ 

উত্কণায় আকুল দীঘল ভেল রাতি। 
পোহাইল পোহাইল পুছে হিয়ার আরতি 

ব্জনী প্রভাত হেল হিয়ার উল্লাস। 
প্রাতঃন্রিয়া কবি বোলে আইস কষ্ণদাস ॥ 

কৃষ্দাস বোলে গোপাঞ্জি শুনহ বচন । 

মথুরামগ্ডুল-ভূমি একুইশ যোজন ॥ 

দ্বাদশ বন ছষ যোজন ভিতর । 

যেখানে যে কৈল রুষণ দেখাব সকল ॥ 

নাব্দবচন কংস শুনে এইখানে । 
বস্থদেব দেবকী বাদ্ধিল এই স্থানে ॥ 
এইখানে হৈল কৃষ্ণ চতুভূ'জ দেখি। 

এথা পরিহার মাঁগে বস্থদেব দেবকী ॥ 

এইখানে বস্থদেব কৃষ্ণ লঞ্া কোলে । 

নিদ্রায় প্রহবিগণ পড়ি গেল ভোলে ॥ 
ফণা-ছত্র ধরিষ বাস্থকি পাছে যাষ। 

যমুনাতে পার সে শৃগাল আগে যাষ ॥ 

এই মহাবনে নন্দঘোষের বসতি। 

নিদে প্রসবিলা কন্ত। যশোদা ভাগ্যবতী ॥ 

নন্দ ঘরে পুত্র থুইয়া কন্ঠারে আনিল। 
দেবকীর কন্তা বলি কংসেরে ভাগ্তিল ॥ 

পাপিষ্ঠ সে কংসরাজ মারিতে কন্তারে । 

বিছ্যৎ হইয়া তেহ গেল আকাশেরে ॥ 
অপরাধী কংস স্তরতি করয়ে তীহাবে । 

গগনে আকাশবাণী শুনে হেন কালে ॥ 

শুনিঞ সে বাণী ধশ্ম হিংসিতে লাগিল । 

নিশ্চয় করিয়া কংস মরণ গণিল ॥ 

মথুরা' আইলা নন্দ পুজ্রোৎসব করি। 

বন্থদেব বৈল রাখ শিশুরে আবরি ॥ 

সাত দিবসের কৃষ্ণ পুতনা বধিল। 
মাসেকের কালে কৃষ্ণ শকট ভাঙ্গিল ॥ 
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তৃখাবর্ত মারে কৃষ্ণ হঞ1 বিশ্বস্তর | 

জ্ভ্তায়ে মায়েরে বিশ্ব দেখাইল উন ॥ 

ছয় মা সর কালে নামকরণ হইল । 

মৃত্তিকা ভক্ষণে বিখ্ব্প দেখাইল! ॥ 

মন্থনের দণ্ড ধবি নাচিল এইথানে। 

দুগ্ধ উধলিতে এথা যশোদা গমনে ॥ 

উদৃখলে চটি শিকার ভাগু ছেদ কবি। 

উদ্ধমুখে নবনী ভক্ষণ কল হরি ॥ 

এইখানে রুষ্ণচন্দ্র চবি কৈল ননী । 

উদৃখলে বান্ধে লৈবা যশোদ! জননী ॥ 
যমল অজ্ঞুন ভঙ্গ কৈল এইখানে । 

ধান্য দিব! ফল খাইল দেব নাবাধণে ॥ 

মহাবন দক্ষিণে দেখ গোকুলনগব। 

শিশু সঙ্গে বস এথা বাখে দামোদর ॥ 

হের দেখ গোপেখ্র মুন্তি মনোহর । 

সপ্তসনূদ্রক কুণ্ড দেখহ সুন্দর ॥ 

আয়ানের ঘর দেখ গ্রামেব পশ্চিমে । 

স্ুনন্দগোপের ঘন তাহার দ।ক্ষণে ॥ 

উপনন্দ ঘর দেখ গ্রাম মধ্যখানে । 

পশ্চিমে দেখ রাবশের তপোবনে ॥ 

দেখহ ছুর্ববাসাশ্রম ইহাব উত্তর । 

নিকটে দেখহ লোহবন মনোহর ॥ 

অপবপ কহিব এই হের বিস্ববনে । 

রুষ্ণচ কোলে কবি নন্দ আছিল এখানে ॥ 

বাধাকে দেখিধা নন্দ কহিল উত্তর্। 
কোলে করি লেহ কৃষ্ণ থোও লঞ্চ ঘর ॥ 

নন্দের আদেশে বাবা কৃষ্ণ লঞ্া কোলে । 

চুম্ধন করয়ে বালা আচরণ ছলে ॥ 

কাজ নাহি বুঝে বাব! লঞল যায় পথে । 

গাঢ় আলিগনে কুচ চিরে নখাঘাতে ॥ 

৫ 

১৯৩ 

দেখিয়া চরিত্র বাধার বিস্মম লাগিল। 

হিষা উপজিল ভাব বেকত না ৫কল ॥ 

হেন আর দেখ পুন কৃষ্ণের চরিত। 

মরয়ে সকল শিশু ভৃষ্তায় পীডিত ॥ 

পাচনি খনিল কুণ্ড দেখ বিদ্যমান । 

শুনি মাত্র গৌরচন্দ্র নাহি বাহ্ৃজ্ঞান ॥ 

কতোক্ষণে গৌবচন্দ্র পাইল ত বাহা। 

প্রভ কহে কৃষ্দাল কি হইল কাব্য ॥ 

এইখানে দেখ উপনন্দ আদ যত। 

যুক্তি কবিল সব গোবাল। সম্মত ॥ 

বডই সে বাজগীডা নিতাই সঞ্চটে। 

রূজনী প্রবেশে সভে চালায় শকটে ॥ 

শকটে চডিয| যান কৃষ্ণ বলবামু। 

তাব মুখ দেখ গোপ সুখে চলি যান ॥ 

ভদ্র ভাণ্তীৰ বনে ছিল দুই মাস। 

আনন্দে কহএ গুণ এ লোচনদস ॥ 

তবে পাব হৈল। সে নিকট বৃন্দালনে । 

অগ্ধচদ্রাকতি শকট বাখিল এইখানে ॥ 

কশিখ গাছ্ছের মূলে বঘসক বিল । 
পুস্থপর ধরি ত।রে ভূমে আছা ডিল ॥ 

গি।ল উগা রুল পঞ্চ এখ। ব্বান্থব। 

দুই ঠোট চি।বু ত।ব প্রাণ কৈল দূর ॥ 

এই গোঠে বিহবে বালক সব সঙ্গে । 

শিঙ্গ| বে] বেত্র হাথে নানাবিধ বঙ্গে ॥ 

কেহেো কোন জঙ্ ছলে সেই শব্দ করে। 

উদ্িতে পক্ষের ছায়। চাহে ধরিবাবে ॥ 

এ বোল শুনিঞ্। গৌর বিহ্বল হিয়ায়। 

বালকের মত প্রভু ইতিউতি ধায় ॥ 



১৯৪ 
হাই 

ময়ূরের শব্দ করি ধরয়ে পেকন। 

পুলকে পৃরুল অঙ্গ আনন বদন ॥ 

ভাই ভাই বলি ডাকে হৈ হে বোলে । 

শ্ীদাম স্থদাম বলি গাছ কৈল কোলে ॥ 
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘন । 

কতি গেল ধেন্ুকাহ্নর মারিব এখন ॥ 

ইহা! বলি কান্দে বাহা নুম্ুইিক শরীরে | 

কষ্দীস বোলে এই সেই যত্ুবীরে ॥ 

সঙ্গের সঙ্গতিগণ তারাও তেমন । 

গৌর-মুখ নেহারয়ে নাহি সম্গেদন ॥ 
কথোক্ষণে গৌরচন্দ্র পাইলা ত বাহ্য। 

পুনরপি কুষ্দাসে কহে কহ কাধ্য ॥ 

বখসক-কনিষ্ঠ সর্প নীম অঘান্র । 

এইখানে কৃষ্ণ তার প্রাণ কেল দূৰ ॥ 
এই খানে যমুনা ছিল নাহিক এখন । 

এইখানে হরিলা ব্রহ্মা বৎস-শিশুগণ ॥ 

ব্সরেক রাখে গোবদ্ধনের ভিতবে । 

সেই বং্জ-শিশু দেখি ব্রহ্মা স্তব করে ॥ 

ধেন্ুক মারিয়া তাল খাইল বলরামে । 

যমুনীতে দেখ কলিদহ এই ঠানে ॥ 

কদন্বতরু আরোহণ তল এইখানে । 

ঝাঁপ দিয়া কৈল কালিনাগের দমনে ॥ 

শীতে আর্ত হঞ1 কৃষ্ণ এ ঘাটে উঠিলা । 

ছ্বাদ্দশ-আদিত্য তবে গগনে উদ্দিলা | 

দ্বাদশ-আদিত্য-ঘাট তেঞ্ি বোলে লোকে । 
কালীয়দমন মৃত্তি দেখ পরতেখে ॥ 
এইথানে বালক-বত্স পোড়ে দাবানলে । 

দাবানল পান করি রাখিল সভাবে ॥ 
শ্রীদামেবে কান্ধে কৃষ্ণ করিল এখানে । 

প্রলন্থ হারিয়া কান্ধে করে বলরামে ॥ 

্রীশ্রীচৈত্তমঙ্গল 
সস পপর শা পপর আধা জি দাবী সিন সলাজন | ক সজ্জা সপ্পি 

অস্থরের মায়! ব্যক্ত হেল বলরামে 
মন্তকে মারিল মুষ্টি ছাড়িল পরাণে | 
ভাণ্ীর বনেতে অধাস্থরের মরণ । 

নিকটেতে দেখ গোসাঞ্রি হের বৃন্দাবন | 

ঈষীকা-সুগ্জাটবী দেখ পরম মোহন । 
এইখানে আচম্বিতে না দেখে গোধন | 

ধেঙ্ছ ন! দেখিয়া সে বাশীতে দিল ফুক। 

উভপুচ্ছ করি ধেনু আইসে উদ্মুখ ॥ 
তৃণ মুখে ধেনু ধায় বহন স্তনমুখী | 

মুরলীর গানেতে মোহিত মুগ পাখী ॥ 
পুন দাবানলে ব্যগ্র ভেল শিশুগণ। 

দাবানল পানে শিশুর মুদ্রিত ন্যন ॥ 
এইমতে কৃষ্ণের বিহার স্থানে স্থানে । 
আনন্দে দেখষে গৌব কহযে লোচনে ॥ 

গোপকুমাব্িকা ব্রত কৈল এইখানে | 

কাম্য কৈল দাসী হব কৃষ্ণের চরণে ॥ 

বন্্ আভবরণ তারা থুঞা। এই ঘাটে । 

জলে নাশ্ষি নান তার! করয়ে লাঙ্গটে ॥ 
আচন্ষিতে বস্্ আভরণ লইয়। হরি । 

নীপতরু পরে উঠি হাসে ধীরিধীরি ॥ 

গোপকুমারিকা স্তুতি অনেক যতনে । 

ূ তুষ্ট হঞ্] দিল তারে বস্ত্র আভরণে ॥ 

ৃ বৃন্দাবন প্রশংসষে শিশু সম্বোধিষ। | 

যজ্ঞপত্রী স্থানে অন্ন খাইল মাগিয়া ॥ 

কংসের প্রতাপ ভয়ে উৎপাত দেখিয়!। 

নন্দীশ্বরগিবিতে আশ্রয় কিল গিয়। ॥ 

বসতি কবিল মানসগঙ্গার দু কুলে । 
বিলাস করিল' গোবদ্ধনের শিখরে ॥ 



শেষ্থও 
এর পিপি পাপা পপ পপ পপ পাপ পপ পা উজ শপ পপ পা পপ 

ইন্দ্র সনে বাদ করি এ পর্বত ধবে। 

তুলিলেক মহাগিরি সপ্তম বৎসরে ॥ 

মানসগঙ্গার ধারা পর্বত ঈশানে । 

স্থল নাহি পার হেতে নারে গোপীগণে ॥ 

নৌকা পারাবার করি বাঁঢ়ায় কৌতুক । 
জলে ভানি দেহ গো'ী দিলেক যৌতুক ॥ 
পর্বতের মধ্য দিয়া আছে রান্বপথ | 

গোকুল মথুরার লোক করে গতাগত 
পর্বত উপরে এক আছে রম্য স্থান । 

এইখানে গৌপিকার সাধে মহাদান ॥ 

বসিয়া সাধিত দাঁন এই ত পাধাণে । 
এই দান চৌতার! প্রভূ দেখ বিদ্যমানে ॥ 

পাষাণ দেখিয়। প্রভূ গদগদ স্বব। 

অরুণ বরণ ভেল সব কলেবর্ ॥ 

নিজ কর দিয়! প্রভূ মাজয়ে পাষাণ । 

এক দৃষ্টে চাহে নি বসিবার স্থান ॥ 
্গণে বুক দেই ক্ষণে করে নমস্কার | 

ক্গণে বোলে রাধা দান দেহ না আমার ॥ 

মবশ শরীর প্রভূ পড়ে ভূমিতলে ৷ 
্গণয়ে উঠিয়া সে পাথর করে কোলে ॥ 

কুষ্দাস বলে গোসাঞ্ছি শুন মোর বোল । 

দেখিবে ত সব স্থান নহ উতরোল । 
পর্বতের পুর্ব দেখ এ কুস্থমবন । 

তাহাব দক্ষিণে বীসমণ্ডলের স্থান ॥ 

এ বোল বলিতে গোর! বোলে রহ রহ। 

শ্রীরাসমণ্ডল কথ। ভাল মতে কহ্ ॥ 

বাধাকৃষ্ণ রাস কৈল সেই এই স্থান । 
এ বোল বলিতে গোরার ঝরে ছু নয়ান ॥ 

হাঁ হা রাধা হা হা কৃষ্ণ বোলে বার বার। 

অরুণ নয়ানে ঝরে সাত পাঁচ ধার ॥ 

| শ্রীরাসমগ্ডল বলি পাড়ে গড়াগড়ি । 

১৯৫ 
পি পপ পর পপ পপ পাপ 

শ্গণে উভবাহু করে হুহস্কার ছাড়ি ॥ 
জানুর উপরে জানু ভ্রিভঙ্গিম রহে। 

শুন শুন বলি রাধাকুষ্* কথা কহে ॥ 

পুন কি কহিব বলি অট্ অট্ট হাস। 

এইখানে হয়ে বাধাকুষ্ণ কৈল রাস ॥ 
বিহ্বল দেখিয়া! গৌর বোলে কৃষ্ণদাস। 
পর্বত উপরে বাঁধা কদন্ব বিলাস ॥ 

দেখ ইন্দ্র আরাধন অন্নকৃট স্থান । 

ইন্দ্রপূজ| বাঁধাকুষ্ণ তৈল এই স্থান ॥ 

অভিমানে আপন। পাসরে ইন্দ্ররাজ | 

ঝড় বর্রিষণ কৈল গোয়াল! নমাজ ॥ 

সেইবূপ মৃত্তি দেখ পর্বতশিখরে । 
হরিরায় নাম মৃত্তি পর্বত উপরে ॥ 
গোবদ্ধন উপবে দক্ষিণভাগে বাস। 

গোপালরায় নাম হেথ। কৃষ্ণের বিলাস ॥ 

ইন্দ্রদর্প হরি চটে পর্বত উপরে । 
এথা অভিষেক করে রাজরাজেশ্বরে ॥ 

সর্ব পাপহবর কুণ্ড পর্বত দক্ষিণে । 

তাহার দক্ষিণে দেখ শিল। উবটনে ॥ 

আর পাচ কুণ্ড দেখ পর্বত উপবরূ। 

ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড সর্ব তীর্থসার ॥ 

ইন্দ্রকুণ্ড স্ধ্যকুণ্ড মোক্ষকুণ্ড নামে । 

পৃথিবীতে ধত তীর্থ ইহাতে বিশ্রামে ॥ 

এইখানে দ্বাদশী পারণা স্নান কালে । 

বরুণে হরিল নন্দ কৃষ্ণ দেখিবারে ॥ 

্রন্মকুগডমজ্জন হের দেখ বুন্দাবন। 
কুষ্ণের বিভব শিশু দেখহ নয়ন ॥ 

অশোকবন দেখ এই কুণ্ডের উত্তবে । 
এক আশ্চধ্য কথ! শুনহ ইহাবে ॥ 



১৯৩ 
সরলা 

প্রীশ্ীচৈতম্যমঙ্গল 
তত সপ পচ 

কান্তিক-পুিমা তিথি দিবসের মাঝে । 
কুহ্ুমিত হয় তরু দেখে সর্বরাজ্যে ॥ 

এ বোল শুনিঞ। প্রত নেহারয়ে বন। 

অকালে পুম্পিত তরু হইল তখন ॥ 

মুগ্জরিত তরু লতা! ফল ফুল অকালে । 

অদ্ভুত দেখিয়! কিছু কষ্দান বোলে ॥ 

অদ্ভুত গন্ধ গোরা অঙ্গের বাতাস। 

কুষ্ণদাস বে,লে গোস।টর কপট সন্ন্যাস ॥ 

দণ্ডবত করে ভূমে স্তব্ধ হয রহে। 

কহ কহ কহ গোর কৃষ্ণবাস কহে ॥ 

কৃষ্দাস বোলে গোসাঞ্ি শুনহ বচনে। 

রাসক্রীড়া ঠ$কল কুষ্ণ এই বুন্দাবনে ॥ 
এই কল্পতরু মূলে পুরে বীনাদ | 

ফোলক্রোশ পথে গোপীর ভেল উনমাদ ॥ 

বিগত-চেতন গোগী কৃষ্ণ আকর্ষণে | 

উপেখিল কুল শীল লাল ভগ্ন মানে ॥ 

ব্যস্ত বস্্ অভরণ হৈল সভার্কার। 

কৃষ্ণগত চিত্তবৃত্তি মদন ঝঙ্কার ॥ 

অপ্রার্কত কামেতে মুগধ ব্রজবালা। 

কৃষ্ণের নিকটে সভে আলিয়া মিলিল] ॥ 

এইখানে দেখ নাম এ গোবিন্দরায়। 

শুনিমাত্র গৌরচন্দ্র বিভোর হিয়ায় | 
হইল আবেশ প্রভু পুলকিত অঙ্গ । 

এ ভূমি আকাশ জোড়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ 

চহঙ্কার নাদে প্রেম আয়া বরিষে। 

পশু পক্ষী উনমাদ মদন হরিষে ॥ 

অকালে পুষ্পিত ভেল সব তরুবর। 

কোকিল ময়ূর নাদ মাতল ভ্রমর 

বংশী বলি ডাকে প্রত বাস প্রশংসিয়া । 

ভালি রে ভালি রে বোলে মুচকি হাসিল ॥ 

সপ 

কোন গোপী বোলে তোবা বৃহ এইখানে । 

কেহো। কথা কহে যেন নিদের স্বপনে ॥ 

চমকি চমকি নিজ অঙ্গ করে কোলে । 

দ্রবময় ভেল দেহ সব অঙ্গ ঝবে॥ 

ক্ষণে বালাবেশে নাচে অটু অট্ু হাস। 
বিহবল চরণে পড়ি কান্দে কুষ্দাস ॥ 

মোর ভাগ্যে তিন লোকে নাহি কোন জন। 
বড় ভাগো পাইনু' মুঞ্জি হারাইল ধন ॥ 

এ বোল বলিতে প্রন বাহা হইল যবে। 

কহ কষ্খরাসে পুছে কি হইল তবে ॥ 

এইখানে গোপীকে বুঝায় কুলাচার । 
গোপীর নিগুত ভক্তি ভাব বুঝিবাৰ্॥ 

কিন্বা অনুরাগ বুদ্ধ করিবার তরে। 

বল পরবিপাটী ভাব বাঢ়ার অন্তরে ॥ 

স্থমব্যমাগণ কেনে বাত্রে কুগ মাঝে। 

ভয় ন। করিলে এথা আইলে কোন কাজে ॥ 

পরপতি পরশ লালন হেতু তোরা । 

পরনারী দরশ পরশ নহে মোরা ॥ 

আপনার ঘরে গিঘা পতি সেবা কর। 

নাবী নিজ পতি ভজে এই ধশ্ম সার । 

কিবা রুগ্ন কিবা বুন্ধ দরিদ্র কুরূপ। 

নিজ পতি সেব। পরধন্মের স্বরূপ ॥ 

চল চল নিদ্রগূহে যাহ ব্রজবালা। 

সতী নাহি করে ণিজ ধন্মে অবহেলা ॥ 

আমি মহাধন্মী কভু না করি অধন্ম। 

না বুঝি আমার মন কলে কোন কর্ম ॥ 

শুনি ঞ্া রমণীগণ হৈলা মুরুছিতে । 

স্তব্ধ হইয়! রহে যেন চিত্র রহে'ভিতে ॥ 

অল্প অল্প শ্বাস হেল বাকা নাহি কার। 

মদনজরেতে জারিলেক কলেবর ॥ 



বোষখণ্ড 
করার এপার 

কু ঘন শ্বাস বহে বিরহের তাপে। 

ভু নেত্র ঝবে কু সর্ব অঙ্গ কাপে ॥ 

কভু কতু কষ্ণপানে থির দিঠে চাহে। 

কু কভু যদনভরেতে খিব নহে ॥ 

ভাবভরে কি বোল বলিতে কিবা কহে। | 
সভারে মনের কথ। বেকত কহষে ॥ 

জগত মোহিত যাব করে কপে গুণে। 

অবল] বৈবজ মোব! ধবিব কেমনে ॥ 

মোর] কুলবতী কুলব্রত মাত্র জানি । 

কুলব্রত ভঙ্গ কৈল মুবলীব প্বনি ॥ 

তুমি কিছু নাহি জান মোব। নাহি জানি। 
জগত মোহন গুণে আনিলে বম্ণী॥ 

পতির পবমপতি তুমি আত্মারাম। 
তুমি না থাকিলে পাতি অগাত প্রমাণ ॥ 

মোর আত্মারাম তুমি রমহ আমাতে। 

তবে কোথা পরশতি ধেখিলে ভজতে ॥ 

অহে পতি গতি পতি সবাব আশ্রষ। 

আনন্দ পরমানন্দ সর্বস্থখময় ॥ 

ভাবভরে ভাবিন।র গণ সত্য কহে। 

ভাব কথা শুনি কৃষ্ণ হৈল। ভাবময়ে ॥ 

চাহিল। সবস হান্তে নব গোপী পানে । 

যত সুখ গোগী পাইল কেহো নাহি জানে ॥ 

বেটিলেক সব গোগী প্রভু যছ্ুমণি। 

মেঘেতে ঝলকে যেন থির সৌদামিনী ॥ 

এইখানে অপরূপ এ রাসাবহারু। 

এক গোপী এক কৃষ্ণ মণ্ডলী তাহার ॥ 

কনক-চম্পক আর মরকত মণি। 

গাথিল যেমন মাল। মণ্ডলী তেমনি ॥ 

আর অপরূপ হের দেখ এইখানে । 

রাই রাজ! ঠকল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ॥ 

েস্প্প্পপাস্পাশী শশা াশাি্ীশিশীশাশাটািিীিিস্পাী 

পাস 

». পা সপ পপ 

১৪৭ 
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দিব্য চন্দন মাল। দিয়া রাই অঙ্গে । 

আপনে কবযে স্তৃতি গোগীগণ সঙ্গে ॥ 

অভিষেক কবি কহে শুন গোগপীগণে। 

আজি হৈতে বাধা বাজ! হেল বৃন্দাবনে ॥ 

বাসহাট উপরে পতাব) শশপরে। 

কোকিল কোটাল হঞ| জাগা কামেরে ॥ 

ভ্রমবা হাটের বাদ্য পসার যৌবন । 

গবাক বসিকবর মদনমোহন ॥ 

যৃথে যুখে পাটয়ারী পাটনী গাপিনী। 
নাটুব। তাহার মাঝে প্রভু যছুমণি ॥ 

বলধা নৃপুব মণি কিঞ্কিণীব বোল । 

মৃব্দী মখুব ধ্বনি তাহ'তে উজোল ॥ 

হেনমতে রাসে বিহবষে যছুবায় | 

আচশ্বিতে সব গোপী দেখিতে না পায় ॥ 

এক গোপী লঞ| গেলা ভাবে এ ভয় । 

কান্দয়ে নকল গোপী অঙ্গ আছাডিযা। ॥ 

তুলসী মালতী যুখী তোমাকে সবাই । 

এ পথে দেখেছ যাইতে হলধবের ভাই ॥ 

কৃষ্ণের চবণ প্রিপা তুলসি কল্যা ণি। 

তুমি দেখিয়াছ কৃষ্ণ গ্রাণ যছুমণি ॥ 

কে মোর্ হবি্যা নিল নীলমণি কাল।। 

গহন কাননে ফিরে আহীবীর বালা ॥ 

বামানুজ আমা সভাব দর্প হবিরা। 

মন হর্যা লয়য। গেল সভাবে এড়িয়া ॥ 

শুন শুন আবে তুমি যুথিকা মক । 

কদঘ্ব দেখেছ কৃষ্ণ পুছেন গোপিকা ॥ 

ন1 পাইয়া লাগি তার যত গোপীগণ। 

কৃষ্ণের যতেক লীলা করয়ে রচন ॥ 

কেহত পৃতনা হৈলা কেহ হৈলা কাণ। 

স্তনপান করি কেহ বধিল পন্বাণ ॥ 



৯৪১৮ 

কোন সখী আইলা শকট রূপ ধরি। 

কষ্ণরূপ ধরি কেহো তাহারে সংহারী ॥ 

অঘ। বকা হঞ তবে কোন সখী আইলা! । 

কুষ্ণবূপ হৈরা কেহ তাহারে মারিলা ॥ 

এইখানে গোপী কষ্চচরিতে তন্ময় । 

যেখানে যে ৫কল কৃষ্ণ তেনমত হয ॥ 

সেই অভিনয় করে সেই সব বীত। 

উনমত গোপী সব কৃষ্ণময় চিত ॥ 

সঙ্গের গোপিকা সেই আদরে ইতরু। 

হাঁসিয়। কহয়ে মুঞ্ি চলিতে কাতব | 
ঘেন মতে পার তেন মতে লহ তুমি । 
কাণু কহে আইস কান্ধে করি নিব আমি ॥ 

মাতিল পাথর বুকী শীতল বচনে । 

টানিয়া কাকালি বাদ্ধে নেতের বসনে ॥ 
কোলে কবি লঞ| গেলা আর কথে দূর । 

আচম্িতে তাহাকেহ ভৈগেলা নিঠুর ॥ 

যে কান্লে চাপিবে কৃষ্ণের চুড়ায় দিযা হাথ। 

সেই কালে অন্তদ্ধান কৈল গোপীনাথ ॥ 
এইখানে অন্তর্ধান হইল] তাহারে । 

ব্যাকুলিতা সেই গোপী কান্দে একেশ্বরে ॥ 

কৃষ্ণ হারাইয়া আর গোপী সব ধত। 
এইখানে বুলে তার! চরিত উন্মত ॥ 
বিরহে ব্যাকুল গোগী কান্দে উভরার | 

এ কথা শুনিতে ছুখ বাঢয়ে হিয়ায় ॥ 
হেন মতে মুচ্ছা যবে পাইল গোপীগণ । 
এইখানে কৃষ্ণ তবে দ্বিল দরশন ॥ 
পুনরপি কৈল তবে এ রাস ধিলাস। 

পুন ববাসোৎসবে গোপী আনন্দ উল্লাস ॥ 

যত গোপী তত ক্ষ্চ এ রাসমণ্ডলে | 

পড়িল রাসের হাট বৃন্দাবন স্থলে 

শ্রীপ্রীচৈতন্ঠমঙ্গল 
শীত পাতি শা সিক্ত | পে্িী দি 

| কল্পবৃক্ষ মূলে রাধারুষ্ণ ছুই জন । 
 গোপীর অংশিনী রাধা রসের কারণ ॥ 

কু হৈতে কৃষ্ণ তথা হইল অপার। 

যত বাধা তত কৃষ্ণ হেল এ বিচার ॥ 

এইমনে আনন্দ কৌতুকে রাত্রি শেষে। 
অলসে অবশ অঙ্গ শ্রথ ভেল বেশে ॥ 

যমুনা পুলিন গেলা সব গোপী লঞ্া। 

গোপী কোলে নিদ্রা যায় শ্রমযুক্ত হঞা ॥ 

এখানে যমুনাজল স্থশীতল বায়। 

কৃষ্ণ কোলে করি গোপী হ্থখে নিদ্রা যায় । 

রাই রাই জাগ জাগ শারী শুক বোলে। 

কত নিদ্র। যাও কাল-মাণিকের কোলে ॥ 

শাবী বলে শুক যে গগনে উড়ি ডাক । 

নবজলধন আনি অকণেরে ঢাক ॥ 

শারী বলে শুক মোর। পোষাণিয়। পাখী । 

জাগিষ। ন। জাগে রাই ধরম কর সাখী ॥ 
এই মতে শুভবাত্রি স্থপ্রভাত হেল । 

প্রণতি কবিষা গোপী নিজঘব গেল ॥ 

এইমনে স্থানে স্থানে দেখে গৌররাষ । 

আনন্দে লোচনদাস গৌরগুণ গায় ॥ 

ইহার ভিতরে দেখ এই খদ্দির ব্ন। 

দধি হুগ্ধ বেচিবারে রাধার গমন ॥ 

এইখানে শিশু লঞ্। কৃষ্ণের মন্ত্রণা । 

৷ ভর দরশাহ বাধা পাউক যন্ত্রণা ॥ 
| বনে লুকাইয়া শিশু মহাশব্দ করে | 

ভবে ভরাইয়া রাধা কৃষ্ণ চাপি ধরে। 
বাধা কোলে করি কৃষ্ণ বোলে হাঁয় হায় । 

৷ চুম্বন করয়ে প্রিয়বাণীতে বুঝায় | 
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কুষ্জের পিরিতি পাঁঞা বাধিক1 বিভোর । | আনিলেন শিশু ব্যোম আছাড়ি মার্যি।। 

মদন বিলাস রসে পাঁসবিল ঘব্ ॥ 

এইখানে নিকুঞ্জেতে বিনোদ বিলাস। 
প্রেমী বিহ্বল দৌোহে ভেল মৃহাবীস ॥ 

এইখানে নাম হেল মদনগোপাল । 

শুনিঞ1 আনন্দে গোরা বেলে ভাল ভাল ॥ 

দেখহ্ কুমুদ্ববনে কৃষ্ণের চবিত। 
এইখানে খেল! খেলে বালক সহিত ॥ 

শ্ীৰাম স্থবল গোঠে মুখ্য দুইজন । 
বালকে বাঁলকে খেলা কোন্দলী তখন ॥ 

কোন্দলিষ! স্থান নাম তেঞ্িঃ ত ইহাঁব। 

কহিল কুমুদবনে কৃষ্ণেব বিহার ॥ 
নশ্বিকাৰ বন দেখ সরলতী তীবে। 

এখ! গোপ-গো'ী হবগৌবী পূজা কবে ॥ 
অঙ্গিরাপুত্রেৰে উপহীসের কাৰণ । 

সর্পদেহ ছিল বিদ্যাধব সুদর্শন ॥ 
শাপান্ত কাবণে সেই নন্দকে গিলিল। 

উগাবিল নন্দে কৃষ্চরণে চুইল ! 

কুবেরের চব শঙ্খচুড়ের মবণ। 

মস্তকে মুষ্টিকাঘাত মণিব গ্রহণ ॥ 

অবিষ্ট বুষভ-শৃঙ্গ চরণে ধরিষ।। 

মুখে রক্ত তুলি মাবে ভূমি আছাডিয ॥ 
নারদ বনে কস চিন্ত।ষে বিম্ন। 

বন্থদেব দেবকীর নিগভ-বন্ধন ॥ 

অশ্বব্প ধরে কেশী কংস অন্ুচব্। 

মহাতেজ কৃষ্ণবর্ণ দেখি লাগে ডর ॥ 

বাধু বদ্ধ করি তার্ মুখে ভরি হাথ। 

এইখানে কেশিবধ কৈল গোপীনাথ ॥ 

মেষরূপে শিশু চুরি করয়ে অস্থ্র। 

পাথর আচ্ছাদি রাখে পর্বতগহবব ॥ 

আনন্দে খেলাষ খেল! দুষ্ট নিবারিষ| ॥ 

তবে ত নন্দের ঘর ছিল নন্দীশ্বর | 
ইহ্াৰ্ পশ্চিমে কাম্যবন মনোহব ॥ 
পিছলি পাথর দেখ এ গোপ ছাওয়ালে ৷ 

পিছলি খেলায় এথ! বিহান বিকালে ॥ 

পাঁবন-সবোবর নন্দীশ্ববেৰ উত্তবে । 

চৌদিগে দেখহ খুট। বাদ্ধিতে বাছুবে ॥ 
মথুবাতে অক্রুবকে কংসেৰ আদেশে। 

এই পথে সন্ধ্যাকালে নগব প্রবেশে ॥ 
পথেতে আসিতে ঘত মনঃকথা ছিল । 

পদাববিন্দেব চিহু দেখি সিদ্ধ হৈল ॥ 

এই গোঠে ঝামরুষ্ণ ছু'হাকে দেখিঘা | 

দগুবত কনে ভূমে চবণে পড়ি] ॥ 

ঘব লঞ্া গেলা তাবে কবিষ! আদব । 

বজনীতে কংসমশ্ম কহিল সকল ॥ 

প্রভীতে ঘোষণা নন্দ দিলেন সভানে । 

ঘোষণা পড়িল যাঁব কংসে ভেটিবারে ॥ 

এইখানে বামরুষ্ণ চটিল। ত বথে। 

বাজ দবশনে চলে অক্রুব সহিতে ॥ 

এইখানে গোপীগণ মবযে কান্দিষা 

কুষ্ধেব বিচ্ছেদে কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়! ॥ 

ভূমিতে পড়িষা কান্দে আউলাইল কেশ! 

বসন ভূষণ সব ব্যস্ত ভেল বেশ ॥ 

তাহাব কান্দন। মুখে কহনে না যাষ। 

প্রাণহীন দেহ যেন রহে হাথ পায় ॥ 

এখানে গোয়াল! সব শকটে চটিল। 

মানসগঙ্গার ঘাটে সভে পার হৈল ॥ 

যমুনার ঘাটে গেলা আটঢ়াই প্রহর । 

নান ফলাহার টেল গোয়ালা সকল ॥ 



ও 

অক্রুরের সান কালে বিভূতি দেখায়ে। 
বিকালে নন্দা্দি গোপ পাছে কৃষ্ণ যায়ে ॥ 

অক্রুব যতন কল নিজ ঘরে নিতে। 

কহিল তাহারে যাব লেউটী আসিতে ॥ 

কৃষ্ণের বিলম্বে গোপ মথুবা নিকটে । 
সরন্বতী তীরে এথা রাখিল শকটে ॥ 

নন্দ আদি যত গোপ রাখি এইখানে । 

আগে জানানেন অক্রর কংসেরে আপনে ॥ 

বুঝিল এখানে স্থিতি হবে কথোক্ষণ । 

মথুরা দেখিতে ছুই ভাইর গমন ॥ 
দেখিল রজক সে ছুম্মুথ তার নাম। 

দেখিয়া কাপড় মাগে কুষ্ণ বলরাম ॥ 

ছুন্মুখ পাণীষ্ট সেই বলে হুরক্ষর । 

করাগ্রে কাটিয়া তার ফেলল কঞ্ধর ॥ 

সেই দিবা বস্্পরি অতি হরিতে । 

হদ্রাম। মালার ঘরে ভেল উপনীতে ॥ 

স্থদ্রামী উঠিয়! কৈল চরণ বন্দন। 
দিব্য মাগী নিবেদিয়া করিল স্তবন | 

তার পুজ। লইঞ চালিল। ছুই ভাই । 

ত্রিবন্ক। কুবুজা এক দেখিলা তথাহ ॥ 

ভ্রিবঞ্কা দেখিয়া মনে হাস্ত উপজিল | 

উপহাস করি তারে আইস আইস বৈল ॥ 

আরে দৌহারে কুজী নিজ ঘরে নিল। 

অগৌর চন্দন গন্ধ শ্রীমঙ্গে লেপিল ॥ 

বড় তুষ্ট হয়া কুজীরে সোসর করিল । 

শ্রঅঙ্গ পরশে কুজী ।দব্য দেহ পাইল ॥ 

কামে অচেতন কুজী চাহে কাণু পানে । 

লজ্জা পরিহরি কহে বেতক বদনে ॥ 

আশ্বাস বচনে তারে তুষ্ট তৈল হরি । 

চলিল। সে দুই ভাই নটবেশ ধর্গি ॥ 

গ্রী্রীটৈতষঠাসঙগল 

তবে ধনুষজ্ঞস্থানে ধন্থুক ভাঙ্গিল। 

কংস অনুচর সব মারিতে ধাইল ॥ 

ভগ্ন ধেন্ু হাথে করি কংসচর মারি। 

সন্ধ্যায় চলিলা যথা নন্দ আদি করি ॥ 

সেই রজনীতে কংস কুম্বপ্র দেখিল। 

অতি উচ্চতর করি মঞ্চ বন্ধাইল ॥ 

ইহার দক্ষিণে এই দুই মঞ্চ আবর। 

বহ্ছদেব দেবকীর তরে বসিব।র ॥ 

কালি হেথা রামরুঞ্চ মরিবে আসিয়া । 

পুত্র মৃত্যু দেখে যেন ইহাতে বসিয়া ॥ 
চৌ।দগে পাত্র মিত্র মভে কৈল মঞ্চ। 

অবিকলে মলযুন্ধ দেখিতে স্থপঞ্চ ॥ 

পশ্চিমে খুদিল কূপ সেইত পামরে । 

তুই ভাই মাবি ত'থে ফোলবার তবে ॥ 

ভাতে উঠিয়া মঞ্চে বসে কংদবাজ। 

আনণহ গোরাল। মব দেউ রাজকাজ ॥ 

তার ছুই পুত্র আন কঞ্চ বলরাম । 

ভাল শুনিবাছি তার দোখব সংগ্রাম ॥ 

ধাইল ধাবক সেই রাজার আঙ্ছায়। 

সংগ্রামের শব্দ শুনি রামকৃষ্ণ ধায় ॥ 

সত্ববে চলিয়া! গেল। গডেবু দুয়ার । 

গড়বারে আছে গজ পর্বত আকার ॥ 

রামকুষ্জ দেখি রুযি আইহুল মারিবাছু। 

রুষিয়া রহিল কুষ্ণ সমূখে তাহার ॥ 

শুড়ে ধরি টানাট।নি চড়ে ভার কাদ্ধে। 

মাহুত মাবিয়। টান দিল তার পাতে ॥ 

দন্ত উপাড়িয়! পুচ্ছ ধরিয়া ঘুরায় | 

অ+কাশে তুলিয়। চারি যোজনে ফেলায় ॥ 

পড়িল ত মহাগজ শুনে কংসরাজ। 

কাপিতে লাগিল অঙ্গ তরাসে হিয়ায় ॥ 
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তবে বামকুষ্ গেলা বাজার সন্মুথে | 

তরসে গোয়াল। সব হালে কাপে বুকে ॥ 

চাথুর মুষ্টিকে রাজ! বলিল বচন 1 
মল্ল যুদ্ধ দেখিবারে ভেল মোর মূন ॥ 

এইখানে মল্যুদ্ধ কৈল মহারণে । 
চাণুর সহিত কৃঝঃ মুষ্রি বলরামে ॥ 

এইখানে হাহাকার কৈল সব লোক । 

এ মল্েব যোগ্য নহে এ অতি বালক ॥ 

অধোগ্য করষে কংস কবযে বিবপ । 

যর যেন্ হিয়া কৃষ্ণ দেখে তেন কপ ॥ 

চাণুর মাবিল! কৃষ্ণ ঘুচিল উৎপাত । 
মুষ্টিক মারিল। বাম শবদ নির্থাত ॥ 

পুন আর মুটকিতে কোটিমল্প মাবে । 
পান্ব নামে মল কৃষ্ণ মাবিল আছাডে | 

ভাঙ্গিল কতেক মঞ্চ চরণের ঘাষে । 

কৃষ্চেব বিক্রমে মল্ল চৌদিকে পলাষে ॥ 
শীঘ্র আজ্ঞা কবে কংস এ সব দেখিষ| | 

নামরুষ্ণ বাড়ীর বাহিব কর নিএঞা ॥ 

নন্দ আদি যতেক গোষাঁলা বন্দী কব। 

উগ্রসেন বন্থদেব দেবকীরে মাব ॥ 

হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র সমষ বুঝিষ। 1 

মহাদর্পে উঠিল। মঞ্চেতে লাফ দিয়। | 
আস্তে ব্যস্তে কংস খগ্জ ধরিবার কালে । 

হুহুস্কার দিয়। কৃষ্ণ ধরে তার চুলে । 
চুলে ধরি মঞ্চ হৈতে ফেলিলেন ভুমে। 
বিশ্বূপ বুকে চটে মঞ্চের পশ্চিমে ॥ 

ছাড়িলেক প্রাণ কংস বিশ্বরূপের ভবে । 

ধন্য কংপরাজ কুষ্ণ বুকের উপরে ॥ 
ংসবধ হেল লোকে দেই জয় জয় । 

আনন্দে দেবতা সব পুষ্প বরিষয় ॥ 

১ 

শেবখগড ২০১ 
বি এ করল | লুল 

| ছেচুড়ি আনিল কৃষ্ণ চুলেতে ধরিয়া । 
কথোদুরে ফেলাইল। তুলি আছাড়িয়৷ | 
কঙ্ক আদি করি কংসের অষ্ট সহোদর । 

ভ্রাত শোকে উন্মত সভে ধরে বল । 

রামকষ্ মারিবাবে আইসে নাত জনে । 

ভ্রক্ষেপে মাবিলা তারে রোহিণী নন্দনে ॥ 

কংসেরে ছে চুড়ি নিল গ্রাম মধ্য দিম্বা । 
তেঞ্ি কংসখালি নাম শুন মন দিযা ॥ 

অশান্তি কৈল সে বিশ্রান্তিঘাট নাম । 

ূ কংসনারী বিলাপে প্রবোধে বলরাম ॥ 

| তবে নিজ মাতা পিতা করিল মোক্ষণ। 

'আনন্দে বিহবল তাঁরা করয়ে চুম্বন ॥ 

৷ উগ্রসেনে রাজা কৈল নন্দকে বিদাষ। . 
এ কথা আমার শক্ত্যে কহনে না ষাষ ॥ 

৷ কৃষ্ণেব নিঠুরপনা শুনিতে তরাস | 
িগকনলানাগাননী। 

] 

[ 

তবে বস্গদেব পিত। দেবকী জননী । 

এ দৌহার প্রেমস্থথে ভরিল ধরণী ॥ 

পুত্র উপবীত দিয় গায়ত্রী শিখায় । 
কথোদিন মথুরাতে বিলাসে গোড়ায় ॥ 

কহিতে কৃষ্ণের কথা আছয়ে অপার । 
ূ স্বরণ নহে পুথি হয় ত বিস্তার ॥ 
সেই বুন্দাবন-পুবন্দর কলিষুগে । 
তখনে যে কল গাথ! কহি শুন এবে ॥ 
রাধা বুন্দাবনেশ্বরী করি নিজ সাথে । 

দৌহাকার প্রয়োজন দৌহার সহিতে। 
সেই মহাপ্রভু আইল! চৈতন্তঠাকুর। 
কহয়ে লোচন দস আনন্দ প্রচর 1 . 
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প্রদক্ষিণ কৈল গোর মথুরামগুল । 
মহার্জন কষ্তদাস দেখান সকল ॥ 

প্রভুরে বিনয় করে চরণে পড়িয়া । 
মো অতি কাতর মোরে না যাহ ছাডিয়া ॥ 

তুমি সেই কৃষ্ণ এই জানিল নিশ্চয় । 
পরসাদ কর মোরে শুন গোবাবায় ॥ 

এ বোল শুনিঞা। প্রভু বোলয়ে বচন। 

তোমার প্রসাদে মোর শুদ্ধ হেল মন ॥ 

মথুরা দেখিব বলি বড় ছিল সাধ। 
দেখিল রহন্স্থান তোমার প্রসাদ ॥ 

আমার যেমন হিয়া হইল উল্লাস। 

কৃষ্ণ পরসন্ন তোর হউ কষ্ণদাস ॥ 

মথুরামগুলবাসী যত সর্বলোক। 
গৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল একমুখ ॥ 
রারেক দেখয়ে যেই নারে পাঁসরিতে। 
প্রেমায় কান্দয়ে সেই শ্রীমুখ দেখিতে ॥ 

ঝ$ল বুদ্ধ কিবা যুব! এ নারী পুকথ। 
কষ এই কষ্ণ এই বোলযে সম্মুখ | 
সেই কৃষ্ণ' পুন আইল মথুরা নগরে । 
পুরুব রহস্তস্থান দেখিবার তরে | 

রাত্রিদিবা থাকে লোক না ছাঁড়য়ে কাছ। 
একে একে দেখে প্রভু বুন্দাবনের গাছ ॥ 
একে একে সব স্থান নিরিখে ঠাকুর । 

এইখানে বনে বনে প্রেমে ভরপুর ॥ 
মথুরামগ্ডলে ঘরে ধরে পরকাশ । 

কেহো শিশু দেখে কেহো যুরক বিলাস 
কেহ আচগ্দিতে ঘরে গুলে বংশীনাদ । 

কাকু স্বামি কোলে কৃষ্ণবসের উন্মাদ | 
কারু পরবুদ্ধি নাহি সভে বোলে মিজ। 

সতার হৃদয়ে উপজজিল প্রেমবীজ ॥ 

প্রীপ্ীচৈতন্যমঙ্গল 

বন বেড়াইতে মোর প্র যায় যবে। 
সে বনের তরুলতা ভাসে প্রেমা-জবে ॥ 

কোকিল ভ্রমর মধুর বুলে মাঠে গোঠে। 
ধাওয়। ধাই আইসে বহে প্রভুর নিকটে ॥ 
উর্ধমূখে সর্বজন প্রভুমুখ দেখি। 
সভারে সমান নেহরসে প্রেম আখি ॥ 

সব জন জানিল এ কপটসন্গ্যাস। 
চলিল! ত মহাপ্রভূ নীলাচলবাস ॥ 

ম্থুবামগুল কথ। কহিল ত সায়। 

আনন্দে লোচন দাস গৌবগুণ গায় ॥ 

জুহুই রাগ। 
নীলাচলে চলে প্রভু হরিষ হিযাঁষ। 

হা! হা জগন্নাথ বলি অন্বাগে ধাষ ॥ 

প্রেমারস্তে চলে প্রভু সিংহেব গমনে | 

সংহতি চলিতে নারে যত সঙ্গিজনে ॥ 

সঙ্গে যাইতে নারে সঙ্গী দূরে পিছাইল। 
অবণ্য ভিতরে প্রভু একল। চলিল ॥ 

অরণ্য ভিতরে এক আছয়ে নগর । 

ঘোল বেচিবারে যাঁষধ গোযাল। কোওবর ॥ 

ঠাকুর দেখিল তার্বে আওয়াসে তিরাশ । 

ঘোল দেহ গোপ মোর লাগিল পিয়াস ॥ 
এ বোল শুনিঞা গোপ পড়িল চরণে । 

লেহ ঘোল খাও গোসাঞ্ি যত লয় মনে ॥ 

ঘোল পান কৈল হৈল শুন্য কলসী । 
ঘোল খাএন] চলি যায় কপটসন্যাসী | 
গৌয়ালাকে বৈল তুমি থাক এইথানে । 
পাছু ষে আইসে কড়ি নিহ তার স্থানে ॥ 
এ বোল বলিয়। প্রভু চলিল| সত্বর্। 

সেইখানে রহি গোপ চিন্তায় অস্ত্র | 



শেষখণ্ড 
াপসপপকীপ পাতা কাশী পপি 

গৌপ বলে মিথ্যা কথা কহিল সন্ধ্যাসী | 

এই মনে করি গোপ কত মনে বাসি ॥ 
ঘর গিয়! কি বলিব নিজ পরিজনে । 
মিথ্যা? কথ। কহি স্যাপী কবিল গমনে ॥ 

কথোক্ষণে সন্যাসীর সঙ্গী যতজন । 

সেই পথে আইসে তার! প্রভৃগত মন ॥ 
পুছিল গোয়াল! পথে দেখিলে সন্যাসী | 
গোপ কহে ঘোল খাইল একটি কলসী ॥ 

কড়ি নিতে বেল মৌরে তোমা সভার ঠাঞ্জি ॥ 
জুয়ায় ত কড়ি দেহ আমি ঘরে যাই ॥ 
এ বোল শুনিঞ্া সভে সভা পানে চাই । 

সভে কহে কড়ি কোথ। আমাসভার ঠাঞ্রিঃ ॥ 
গোযাল! কহিল চল তবে নাহি দায়। 

মোর সেব! জানাইবা সন্ন্যাসী পায় ॥ 
এ বোল বলিয়! সে কলসী কবে হাথে । 

ভাবি বড় কলসী তুলিতে নারে মাথে ॥ 
ঢাকন ঘুচাই রত্ব এক যে কলপী । 
ধাইয়! চলিল হা হা করিষ। সন্ন্যাসী | 
কথো দূরে সঙ্গীব বিলম্বে আছে পু । 
গোয়াল দেখিয়া সে মুচকি হাসে লহ ॥ 

সঙ্গের যতেক জন আইল তখন । 

দেখিল! গোয়াল প্রভুর ধর্যাছে চরণ ॥ 

প্রভু বৌলে গোঁপ তুমি যাহ নিজ ঘর । 

তোরে অনুগ্রহ কৃষ্ণ কৈল পাইলে বর ॥ 

ইহ কালে ধন লঞ্া করগা! বিলাস। , 
অন্তকালে যাৰে তুমি জগন্নাথের পাশ ॥ 
লেউটি আসিতে গোপ পাইল পরসাদ। 

নাচিয়া বুলয়ে গোপ প্রেমায় উন্মাদ ॥ 
গোয়ালা দেখিয়া সভার বাটিল উল্লাস। 
গোরাগুণ গায় জখে এ লোচন দাস ॥ 

২০৩ 

প্রকে 

এই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি আইসে। 
সঙ্গতি সহিত উত্তরিলা গৌড়দেশে ॥ 

গঙ্গাসান করি প্রভূ রাঢদেশ দিয়! | 
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল৷ নগর কুলিয় | 

জন্মস্থান দেখিব এ সন্্যাসীর ধর্ম । 

নবদ্বীপ নিকটে গেল৷ এই তার মন্ম ॥ 

প্রভু আগমন শুনি নদীয়ার লোক । 
পুন লেউটিল সভে পাসরিল শোক ॥ 

হা হা! গোবাচাদ বলি অন্গরাগে ধায় । 

কুলবধূ ধায় তার! পাছে নাহি চায় ॥ 
বিহ্বল চেতন শচী ধায় উর্দামুখে | 

এ ভূমি আকাশ যার ডুবিয়াছে শোকে ॥ 
কোথ। মোর বিশ্বস্তর দেখ মে! নয়ানে । 

পুন চুম্ব দে মুঞ্ি সে চান্দ বয়ানে | 

পুন নবদীপে আইল আমার নিমাই । 

ধরিয। বাখহ লোক কিছু দৌষ নাই ॥ 

সভাকার প্রাণ সেই সভাকার জীউ । 

প্রাণ বিনা ধম্ম রক্ষা সে কেমনে হউ ॥ 

এই মনে কহিতে কহিতে গেলা তথ।। 

দেখিলত গৌরচন্দ্র বসি আছে যথা ॥ 
শচী বোলে মোর বোল শুন রে নিমাই । 

ঘর আইস আমার সন্গ্যাসে কাজ নাই | 

সন্গ্যাস করিয়! ধর্ম রাখিবি তো পাছু। 
মোর বধ আগে লাগে আর সব আছু ॥ 

বিহ্বলচেতন শচী কান্দে উভরায় । 

সকল শরীর্খানি একদৃষ্টে চায় ॥ 
বাপু বাপু বলি অঙ্গ পরশিতে চায় । 

আর সব থাকু বাপ হাথ দেড গায় 1 

শ্ীঅ্গে লাগ্যাছে ধুলা ফেলাঙ বাভিযা। 
এ বোল বলিয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া 



২০৪ 
আহলে হত পঞজিহাজ। 

পুন উঠি বোলে বাপু শুন মোর বোল। 
পালাউ হিয়ার সাধ ধরি দেও কোল ॥ 

শচীর কান্দনা দেখি পৃথিবী বিদ্ররে। 

আছুক মানুষের কাজ এ পাষাণ ঝুরে ॥ 

চতুদ্দিগে সব লোক' কান্দিয়া বিকল । 

কাছ ন! ছাড়য়ে কেহো পাসরিল ঘর ॥ 

লোকের কান্দন। দেখি মায়ের ব্যগ্রতা । 

মনে অনুমানে প্রভূ কি কহিব কথ! ॥ 

মায়েরে প্রবোধ দিতে প্রভূ ভাবে মনে । 

নাকান্দ না কান্দ বোলে মধুর বচনে ॥ 

সন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলা আপনে । 

এখন বিকল হঞ] কান্দ কি কারণে ॥ 

পুত্র বলি মিছ! মায়! ন] ঘুচিল তোর । 

এছন দুরন্ত মায়া এ সংসারে যোর ॥ 

ঘুচিলে না ঘুচে মায় বড়ই দাকণ। 

শচী বোলে মোর বোল শুন নিকরুণ | 
মোর.পুত্র বলি জন্ম £ললে পৃথিবীতে । 

জগতের লোক মোরে করিত পুঁজিতে ॥ 
তুমি সবলোকবন্ধু ভ্রিজগতে পুজি । 

তোমার সে স্নেহ মায়] শাস্সে ভাল বুঝি ॥ 

যে হউ সে হউ মোর তুমি হয়্য পুত্র। 
জন্মে জন্মে রহ মোর এই বর্মস্তত্র ॥ 

মায়ের বচনে প্রভু অন্তব্যন্ত হঞা। 

মায়ায় জিনিতে নারে উভারয়ে দয়! ॥ 
যেতোর আছয়ে ইচ্ছা কর নিজ স্থথে। 
একমান্জ শেষ আমি নিবেদিবৰ তোকে | 

শচী বোলে নবর্ধীপ ছচুড়ি যাহ তুমি । 
নবদ্বীপে ছুষ্ট বিষ্ঞুপ্ডিয়া' আর আমি ॥ 
মায়ের বচনে পুন গেলা নবদ্বীপ । , 
বারকোণা ঘাট নিজবাড়ীর স্মীপ ॥ 

| 
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সপালিশ সপ ািশিত সি পিপি কসর 

শুরাম্বর বহ্ষচারি ঘরে ভিক্ষা কৈল। 

মায়ে নমস্করি প্রভূ প্রভাতে চলিল ॥ 

মায়েরে কহিল মুগ্ি বন্দী তোর গুণে। 

পুরুব রহস্য কথা পাসরিলে কেনে ॥ 
কিব৷ ভক্ত কিবা বিষ্ুপ্রিয়া কিবা তুমি । 
যে ভজিবে কষ তার কোলে আছি আমি | 

মায়ে নমক্কবি প্রভু বোলে বার বার। 

ন1 ছাড়িহ কৃষ্ণ না ভজিহ এ সংসার ॥ 

শ্চীর অন্তর হিয়৷ করে দপদপ। 

চলিলা ঠাকুর পাছে ধায় ভক্ত সব ॥ 

শান্তিনগরে গেলা আচাধ্যেব ঘর । 

কীর্তনবিলাসে গেল সে অষ্টপ্রহর ॥ 

পুন পর্ভাতে প্রভূ চলিল। সত্বরে। 

৷ উৎকণ্ঠা বাট়িল জগন্নাথ দেখিবারে ॥ 

সভারে কহিল! প্রভূ সভে ঘাহ্ ঘনু। 

নীলাচলে আছি আমি কহিল উত্তর ॥ 

যে যায় তথায জগনাথ দেখিবারে | 

তথাই আমার দেখা হইব সভারে ॥ 

এ বোল বলিয়৷ প্রভূ বোলে হরিবোল । 

চলিলা ঠাকুর উঠে কান্দনের রোল ॥ 

ক্রমে ক্রমে তমোলিপ্তে উত্তরিলা গিয়]। 

যে পথে আসিয়াছেন পুর্ব্বে সেই পথ দিয় ॥ 
পথে চলিষায় প্রভু প্রেমানন্দ সুখে । 

প্রেমবরিষণে ভাসে সে পথের লোকে ॥ 

হাসিতে খেলিতে যায় নাহি পথশ্রমে | 

পুরুযোত্মে উত্তবিলা পথ ক্রমে ক্রমে ॥ 
দেখিব ত জগন্নাথ নীলাচলরায় । 

হা হা জগন্নাথ বলি অন্গরাগে ধায় ॥ 

সিংহদ্বারে গিয়া প্রভূ ছাড়ে হুহুঙ্কার। 

ধাইল সকল লোক আনন্দ অপাব ॥ 



শেষখও 
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জগন্নাথ দেখি তুষ্ট হেল! গোবারায। 
তাহাবে দেখিয়া লোক বড় সুখ পায় ॥ 

হবি হরি বোলে লোঁক উচ্চ উচ্চ বায়। 

আনন্দিত দিবানিশি হবিগুণ গায | 

বাত্রিদিন করে প্রভু কীর্তনবিলাস ৷ 

সুখে আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥ 

আনন্দিত মহীপ্রভূ আছে নীলাচলে । 

হবিগ্ুণ সঙ্কীর্তন কবে ভক্তমেলে ॥ 

অনেক ভকতগণ মিলিল। তথায । 

নিতুই নৃতন প্রকাশবে গোবানাব ॥ 

হেনই সমযষে কথ। কহিব এখনে । 

গ্রতাপকদ্রেবে কপা কৈল খেন মনে । 

লোকমুখে খনি রাজ! মহাপ্রভূব গুথ। 

আঁশ্ধ্য মান্যে সে না কহে কিছু পুন ॥ 

একদিন গেল। জগন্নাথ দেখিবারে । 

জগন্নাথ ন। দেখষে দেখে শ্যাসিববে ॥ 

কি কি বলি মনে গুণে বিস্মিত হিষায। 

পড়িছাকে পুছে বাজা কি দেখহ রা ॥ 

পড়িছা! কহষে দেব জগন্নাথ দেখি । 

বাজা কহে তো! সভাকে ব্যর্থ আমি বাখি ॥ 

জগন্নাথ কোলে ন্তাসী বসিষাছে হেব । 

মোব দণ্ডভযে কিছু না দেখিয়ে বোল ॥ 

আখি তাড়িমু যেন হেন নহে কতু। 

নহে বা কি দেখ সত্য করি কহ তত ॥ 

এ বোল শুনিএগ পড়িছা বলে পুনর্বার। 

জগন্নাথ বহি মোরা নাহি দেখি আর ॥ 

তবে ত প্রতাপরুত্র গুণে মনে মনে । 

সন্গ্যাসীকে কেন দেখি আমার নয়নে ॥ 

২০৫ 
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শুনিঞাছি সন্গ্যাসীর মহিমা অপার। 

ইহার কারণ কভু করিব বিচার ॥ 

এ বোল বলিয়! রাজা চলিল! সন্বর । 

পদব্রজে গেল। যথা আছে ন্যামিবর্ ॥ 

দেখিল টোটাযে হ্যাপী আছে নিজ মেলে । 

বৃন্দাবন কথা কহে হবি হবি বোলে ॥ 

পুন্বপি জগন্নাথ দেখি আর বার । 

দেখিল সন্গ্যাসী সেই স্থমের আকার ॥ 
দেখিয। বাজাব ভেল হিযা চমৎকার । 

এই জগন্নাথ সেই হ্যাসি-অবতাব ॥ 

প্রতাপরুদ্রের মনে বাদে অন্গবাগ । 

সত্ববে ধাইল। যখ। আছেন মহাভাগ ॥ 

টোটাধ নাহিক কেছে। ভাঙ্গিল দেওয়ান । 
বিহ্বল হইল বাজ হবিল গেষান ॥ 

গোবিন্দেবে কহে রাজী কাতব ব্চন। 

কোন্ মতে দেখো মুঞ্ি গোসাঞ্জির চর্ণ ॥ 

ইহব উপাঘ মোৰে কহ মহাজন । 

এই মত বার বাব কহয়ে বচন ॥ 

গোবিন্দ কহযে বাজ না হও কাতর । 

এখনে না পাবে দেখা হেল অনব্সর ॥ 

কখন আসিব মুঞ্ঞি কহ মহাভাগ । 

কাতব ব্যান রাজ! বাটে অন্গরাগ । 

সেদিন রহিল রাজ! সেই ত নগরে । 

সঙ্গিগণ দেখি কাকু করয়ে সভারে ॥ 
পুবীগোসাঞ্ডি আদি করি যত ভক্তগণ। 

গোসাঞ্ডচির গোচর করিবারে হেল মন ॥ 

এইমনে দিন দুই চারি গেল যবে । 

কাশীমিশ্র ঘরেতে একত্র হৈলা, সভে ॥ 
সকল ভক্ত মেলি যুগতি কর্িল। 

মভে মেলি গৌচবিব এই যুক্তি £কল | 
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আর দিন মহাঁগ্রতু কার্শীমিশ্র ঘরে। 
আচম্িতে বসি আছে নিজ ভক্ত মেলে ॥ 

বাজার ব্যগ্রতায় সভার কাতর অন্তর । 

পুরীগোসাঞ্রি কহিল সে প্রভুর গোচর ॥ 

এক নিবেদন গোসাঞ্জি কহিতে ভরাড। 

নির্ভষে পুছিয়ে তবে যদি আজ্ঞা পাও ॥ 

ঠাকুর কহয়ে শুন পুবী যে গোসাঞ্রি। 
মোর ঠাঞ্চি তোর ডর কোন কালে নাঞ্ডি ॥ 

কি কহিবে কহ শুনি হৃদয় তোমাব । 

পুরীগোসাঞ্রি বোলে বোল বাখিবে আমাব ॥ 
কাশীমিশ্র আদি করি যত ত্ৃক্তগণ। 

সভার বচনে মুগ্রিঃ বলিএ বচন | 

শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে বাস । 

প্রতাপরুদ্র রাজ! হয় তীর নিজ দীস। 

তোর পদ দেখিবারে সাধে মো-সভাবে। 

আজ্ঞা পাইলে হয় রাজা চবণগোচরে ॥ 
প্রভু ঝোল সব্জন শুন্হ বচন । 

এ বোল শুনিঞা সভার ভৈগেল উল্লাস । 
আনিল রাজারে প্রভূ করে পরকাশ ॥ 

প্রভরে দেখিয়া বাজা পরণাম করে । 
টলমল করে দেহ অনুরাগ ভবে ॥ 

পুলকে ভরিল অঙ্গ ছলছল আখি । 

প্রেমে গবগব ভেল গৌবমুখ দেখি | 
বাজাবে দেখিযা প্রভু লহু লহু হাঁস। 

ষড়ভূজ এরীব প্রভু কবে পবকাশ ॥ 

যডভূজ শবীব দেখি দণ্ডবৎ করে । 

প্রেমায় বিহ্বল বাজ আপনা পাসবে ॥ 

অবশ শরীব্ নীর ঝবে দ্বনয়ানে । 

চৌদিগে হ্রিধ্বনি পবশে গগনে ॥ 
ষডভুজ শরীব দেখি শ্রীপ্রতাপকন্দর | 

আনন্দে বিহ্বল ভাসে প্রেমাব সমুদ্র ॥ 
কণ্টকিত ভেল অঙ্গ আপাদ মস্তকে । 

গদগদ ভাষে প্রভু প্রভূ বলি ভাকে ॥ 

উভবাহু কবি নাচে হবি হবি বোলে । 

সন্ধ্যাসীর ধন্ম নহে রাজ-দবখন । জনম সফল প্রভূ পবসন্ন মোবে ॥" 
আমি ত সন্গাসী সেই হয় মহাবাজ। আনন্দে ভাসয়ে চতুর্দিগে ভক্তজন । 
ফ্লোহাব দর্শনে দোহার ভাল নহে কাজ ॥ প্রভূ বোলে বাজা শুন আমার বচন ॥ 

পুরীগোসাগ্রি বোলে প্র কর অবধান। | প্রজার পালন তোব এই বড ধর্ম । 
এ বোল গুনিলে রাজা তেজিবে জীবন ॥ 1 প্রজা পুত্র বাজা পিতা কহিল এ মন্্ম । 

যে দেখিল আমরা তাহার অনুরাগ । কৃষ্ণের কেবল দযা সম সর্ব জীবে। 

এ কথা শুনিলে প্রাণ ছাড়িবে মহাভাগ ॥ ; দেহের স্বভাব নিজ জানি অনুভবে ॥ 
আজি ত হইল বাজার দশ উপবাস । কিবা বাজা কিব। প্রজা সম স্থখ ছুথ। 

সব ছাড়ি পড়ি আছে চরণপ্রত্যাশ ॥ কম্ধ অন্থসারে জীব হয় গৌণ-মুখ্য ॥ 
কাতর হইগ্বা পুন বোলে সব 'জন। নিজ অনুমান করি যে জানে সভারে। 
ধাজার ব্যগ্রতায় সভে করয়ে যতন | সেই সে কৃষ্ণের দীস কহিল তোমারে ॥ 
&॥ যোল শুনিএগ প্রভু কহিছে বচন । এতেক উত্তর প্রভু কৈল উপদেশ | 
খায় বাজাদে মুঝ্ডি হইলু' পরসন্ন ॥ পর্ণাম করে রাজা আনন্দ আবেশ ॥ 
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গোরাগুণ গাষ স্থখে এ লোচনদাস ॥ 

বরাড়ী রাগ 
কহিব নিগুঢ কথ। শুন একচিত্তে। 
অধম-জনেব মনে না হয প্রতীতে ॥ 

বৈষ্ণব জনের ইথে পব্ম উল্লাস । 
পবম নিগুড গৌরচন্দ্রেব প্রকাশ ॥ 
দ্রাবিডে ব্রাঙ্ষণ এক আছে “বাম? নাম। 

পবনছহৃঃখিত অঙ্গ অস্থি আব চাম ॥ 

অন্নকষ্টে দ্ধ সেই জঠব-অনলে । 

বক্ত-মাত্স নাহি তাব শুক্ষ কলেববে ॥ 

হুবন্ত দাবিদ্র্যহংখ কত সহ] যাঁষ। 

মনে মনে চিন্তে বিপ্র কবিল উপাঘ ॥ 

পূর্র্বজন্মে কৈলু দুঞ্জি অনেক আধশ্ম | 
দবিদ্র হইলু' মুঞ্রি সেই সব কর্ম | 
ন] তুর্জিলে নাহি ঘুচে অনৃষ্ট লিখন । 

হুবন্ত যন্থণ ছুখ ঘুচযে কেমন ॥ 

চিস্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পাইল প্রতিকান | 

প্রভূ বিনা নারে কেহো ছুঃখ ঘুচাবাৰ ॥ 
জগন্নাথ নীলাচলে আছযে সাক্ষাতে | 
তার ঠাঞ্রি জাও মুগ্রিঃ যাচিঞা কবিতে ॥ 
অন্নকষ্টে মবে? মুগ্ডি ব্রাহ্মণ শবীব। 

বিপ্রপ্রিষ বলি তাবে বৌলে সব পীব ॥ 

মোর দোষে মোবে যদি না কৰে অবধান । 

তাহাব উপবে ব্ধ ত্যজিব পবাণ ॥ 

এই মনে অনুমানি চলিলা ব্রাহ্মণ । 

ক্রমে ক্রমে গেলা যথা কমললোটচন ॥ 

জগন্নাথ দেখি কবে আত্ম-নিবেদন। 

অন্নকষ্টে মরে? মুঞ্ি দরিব্র ব্রাক্মণ | 

| 

২০৭ 
পাপা িল শী পাপী পিপি শি জনক 

তো বিন্ধু নাহিক কেহ বাখহ জীবন । 

ঘুচাহ দাবিদ্রা-জাল দেহ মোরে ধন ॥ 
ইহা বলি সেদিন বহিল। সেইখানে । 
ভিক্ষায় পাইল যাহা! করিল ভোজনে ॥ 

তাব পর দিন পুন কবে নিবেদন । 
ঘুচাহ দারিব্র্য প্রভু মরয়ে ব্রাহ্মণ ॥ 

ভূবি করিয! ধন দেহত আমারে । 

এ ছুঃখ না পাঙ,ম্নেন আজন্ম ভিতবে ॥ 

ধন-বব মাগো প্রভৃ'না হও বিমুখ । 
নহিলে জীবন দিব তোমাব সম্মুখ ॥ 

ইহা! বলি উপবাস কৈল অন্বন্ধ | 
এথা নিজ জন মেলে আছে গৌব্চন্তর ॥ 

নিজজন সঙ্গে বুন্দাবন গুণ গাষ। 

আচস্বিতে খেদ উঠে প্রস্থুর হিযায় ॥ 

বিস্মিত হইয়া বহে হিষা ভেল আন । 

যে বসে আছিলা তাহ! ৫কল সমাধান ॥ 
সভাব হৃদষে তবে বিন্মঘ লাগিল । 

আঁচম্বিতে প্রভূ কেনে আনমন হৈল ॥ 

এথা তিন উপবাস কবিল ব্রাঙ্গণ । 

জগন্নাথ স্থানে কিছু না পায় বচন ॥ 

তবে ত ত্রাঙ্গণ (কল সাত উপবাস । 

জগন্নাথদেব কিছু না করে আশ্বাস | 

দুর্বল হইল বিপ্র ক্মীণ উপবাসে। 
সমুদ্রে মবিব বলি দঢাইল শেষে ॥ 
সমুদ্রের কূলে বিপ্র গেল! ধীবি ধীরি। 
স্থান দেহ” সমুদ্রেবে বোলে নমস্করি ॥ 

হেনকালে দেখে এক পুরুষ বিশাল । 

সমুদ্রেব মধ্যে আইসে পর্বত*আকার ॥ 
দেখি! ত্রাহ্ষণ মনে চিস্তিতে লাগিল । 

সমুদ্রের মাঝ দিষা এ কে বাঁ আইল। 



২০৮ 
পশলা পপ পশু শপ | পলাশ, পা 

সমুদ্রের মাঝে এক হাটু তাঁর পানী । 
এই সব দেখি বিপ্র মনে মনে গুণি ॥ 
দেখিতে দেখিতে কূলে আইল সেইজন। 
সামান্ত মানুষ ষেন হইল তখন ॥ 

বিপ্র বোলে এই জগন্নাথ বিদ্যমান । 

সমুক্ের মীঝে আইসে কাহার পরাণ ॥ 

ইহা বলি তার পাছু গোডাইষা যায়। 
কথোদূর গিষা পাছু চাহে মহাশয় ॥ 

দেখিল ব্রান্ণ সেই আইসে পাছে পাছে। 
কোথা যাবে বলিয়! বিপ্রেবে কিছু পুছে ॥ 

ত্রা্মণ কহযে শুন শুন মহাশয় । 

কে তুমি কোথাবে যাবে কহনা নিশ্চয় ॥ 

সাত উপবাসী আমি ব্রাহ্মণ ছূর্ববল। 
তোমাবে দেখিন্ু আজি জনম সফল ॥ 

নিশ্চয় করিঘা কহ না ভাণ্তিহ মোবে । 

নহে বা ব্রাঙ্মণবধ লাগিব তোমাবে ॥ 
এ বোল শুনিঞ্া তবে বোলে শহাজন। 

আম! জানিবারে তোর কোন প্রযোজন ॥ 

যেহই সে হই আমি তোবু কিবা দায। 

কেনে উপবাসী মর ছুবস্ত হিযাষ | 

ব্রান্মণ কহয়ে ছুখদাবিত্র্যের জরে । 

জজ্র হইল মোর সব কলেববে ॥ 

ব্রাহ্মণের ধন্ম নাহি হয় আম! ছারে। 
এ দিব! রূজনী যাঁধ অন্ন হাহাকাবে ॥ 

পিজা শশী পিপাসা স্পিপেশপাসপা পে স্পা পপাপ পালা সিপপটিশি 

স্পপিশীশাীতী 

নিজকুলে আদর নাহিক কোন খানে । | 

না জানিএ কোন্ ঠাঞ্রি নাহি অপমানে | 
জীবন অধিক মে মরণ ভালবাসি 

কহিল তোমারে তেঞ্ডি মবে। উপবাসী ॥ 
এ বোল শুনিঞ্া চিত্ত ভরবে মহাজন । 

বিভীষণ নাম গোর শুনহ ত্রাক্মণ ॥ 

স্ব 

প্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল 
পীিস্ি্পিপাপস্পাসপাপপা পপাসপপসাকা সপন পপি 

দেখিবারে যাই জগন্নাথে চরণ । 
কম্মদোষে হুখ পাও শুনহ ব্রাহ্মণ | 

কর্মস্থদ্রে বন্দী লোক সুখ হুখ লাভ। 

ভূঞ্জিলে সে ঘুচে সেই কর্ম পুণ্য পাপ ॥ 
জগন্নাথমুখ দেখ কবিষা পিবিতি | 

জন্মাস্তবে নহে যেন ছুখ উতপতি ॥ 

ইহা] বলি চলি যায বাজ! বিভীষণ | 
পাছেপাছে যাষ ততু দবিদ্র ব্রাঙ্গণ ॥ 

ূ বসি আছে গোবাটাদ নিজজন মেলে | 

তযাষে কে আছে দেখ গোবিন্দেবে বোলে ॥ 

ছুযাবে দঈীডাঞ! আছে বিভীষণ বাঘ । 

ব্রাহ্মণ দেখিষা অঙ্গুলি দিল নাসিকাঁষ ॥ 
হেন কালে গেল! গোবিন্দ টোটাব যাব | 

দেখিল ছুযাবে ছুই ব্রাহ্মণ কুমাৰ | 

দেখিব! গোবিন্দ গেলা প্রভু বিদ্যমান । 
কিছু না কহিতে ডাকে ব্রাহ্মণ ছুই জন ॥ 

আইস আইস বলি হাসি সম্ভাষে ঠাকুব। 

একে বসাইল কাছে আব বহে দূৰ ॥ 

সব ছাড়ি প্রভূ তাবে সম্ভাষে আদবে। 

কাছে যত ছিল বিস্মঘ লাগিল সভাবে ॥ 
ঠাঁকুব কহযে চিবদিনে দবশন | 

অন্গরাগে দেহাকাব ঝবয়ে নযন ॥ 

শ্রীহস্ত দিয়। অঙ্গ পবশে তাহার । 

কুশলে কুশল পুছে ইঙ্গিত আকাঁব ॥ 

সে দোহার কথা আর না বুঝষে কেহো। 

গৌরচন্দ্র বোলে বিপ্র ছুঃখিত বড এহো । 
দারিদ্র্য জালায জ্ঞান হবিল ইহারু। 

জগন্নাথ উপরে এ করয়ে প্রহার ॥ 

আপনার দোষ জীব না দেখয়ে কিছু। 
আপনি করিয়া দোষ প্রভুরে দোষে পাছ ॥ 



আপনি কবয়ে নিজ ভাল মন্দ বলি । 

ভূপ্রিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি ॥ 

সুখ সে ভূগ্চিতে গুণ কহে আপনার । 

প্রভূবে দোষয়ে দোষ ছুখ ভূঞ্জিবাব | 

সাত উপবাসে বিপ্র মৃত্যু কৈল সার। 
বিপ্র-প্রিষ জগন্নাথ কি করিব আর ॥ 

তোমার দর্শনে ইহার ঘুচিল দাবিদ্র। 
ধন দেহ যেন হয় ধনের সমুদ্র ॥ 

ভাল ভাল বলি তিহো উঠিল। সত্ব । 
যে ছিল সেখানে সভে পড়িল ফাপব ॥ 

দণ্ডবত কবি তারা চলে ছুই জন । 

পথে যাইতে বিভীষণে পুছষে ব্রাহ্মণ ॥ 

তুমি বোল আমি সেই বাজ। বিভীষণ। 
সন্ন্যাসীরে নমস্কবি চলিলা এখন ॥ 

জগন্নাথদেব তুমি না দেখিলে কেনে । 

স্ববপ করিয়া কহ দুঃখিত ব্রাহ্মণে ॥ 

সন্নযাসীর আজ্ঞ৷ তুমি কলে শির” পৰি। 
সন্যাসী বা কেবা কহ না কর চাতুরী ॥ 
রাজা কহে শুন আরে অবোধ ব্রাহ্মণ। 

জগন্নাথ দেখ এই সাক্ষাত নয়ন ॥ 

তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ ধন পাইলে তুমি । 
দ্রাবিডে তোমাবে ধন লঞ্া! দিব আমি ॥ 

এ বোল শুনিঞ। বিপ্র শিরে হানে ঘ1। 

আর্তি করিয়! ধবে বিভীষণেব পা ॥ 

পুন চল যাই সেই প্রভূ ববাঁববে। 

অজ্ঞান ত্রাঙ্মণ মুঁঞ কহ মোব তবে ॥ 

অনেক তন কৈল এডাইতে নাবি। 

পুন লেউটিয়া যায় প্রভু ববাবরি ॥ 
প্রভুর সম্মুখে গেলা অন্তরে তরাস। 

পুন দৌহা। দেখি প্রভুর উপজল হাস ॥ 

২৭ 

শেষখণ্ড 

প্রভূ বোলে লেউটিধা আইলা কি কারণে । 

০৭৯ পপ পপর ম-্ শম্পা ৯ ৮. ০০ ০০০১ ০০০ আপ পপ 

২৩৪ 
শিল্পী সস 

বীজ! কহে যে কারণ পুছহ ব্রাহ্মণে ॥ 
ব্রাহ্মণ কহয়ে গোসাঞ্ি আমি ত অবুধ । 

কত কত জীব আছে অর্ধ অর্ধ ! 
সভাকাব প্রাণ তুমি সভাকার নাথ । 

তো বহি নাহিক কেহ! তুমি জগন্নাথ ॥' 
আমি মহাধম ছার মহা অপবাধী | 

নিজকম্ম দোষে মে! দাবিদ্র্য রোগ ব্যাধি ॥ 

ব্যাধির পীডাষে মো কুপখ্য করে! আশা । 

ওষধ না রুচে মুখে কুপধ্যে প্রত্যাশ। ॥ 

বুঝিষা ওঁষধ দেহ তুমি ধন্বস্তবি। 

কশ্মদোষে ভবব্যাধে আমি ছাব মরি ॥ 

এ বোল শুনিঞ্ প্রভূ হাসিতে লাগিলা। 

জগন্নাথদেব তোমার সব ভাল কলা ॥ 

আগাও ইন্সিত তুমি ভুঞ্জিবে এখন । 
শেষকলে পাবে জগন্নাথের চবণ ॥ 

এ বোল বলিতে বিপ্র দগ্ডবত করে। 

চৌদিকে সকল লোক হবি হবি বোলে ॥ 

শুন সর্বজন হের অপুর্ব কথন। 

বর পাঞা চলি গেল! দরিদ্র ব্রাঙ্ষণ ॥ 

হরিষে হইল দ্ৌৌহে বাভীর বাহিরে । 

ভক্তজন প্রভুরে পুছষে ধীবে ধীরে ॥ 

পুবীগোসাঞ্ি বোলে প্রভু দয়া কর যদি। 

ইহার কারণ কহ সভে কর শুদ্ধি ॥ 
কুধাইতে নারে কেহো মনে বড ইচ্ছা । 

সাহস করিযা মুগ্ডি সথধাইল পিছ! ॥ 

ঠীকুর কহয়ে শুন শুনহ গোসাঞ্ডি। 
এ কথা তোমরা! সভে কিছু বুঝ নাঞ্ডচি। 

দ্রাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
অনেক যন্ত্রণা দুখ পাঞ্াছে তখন ॥ 

অনি 



স্২৯০ 

দারিত্র্য জালায় দ্ধ আইল এই দেশে । 
জগন্নাথ উপরে প্রহার কবে শেষে ॥ 

ছুঃখিত দেখিয়া! তুষ্ট হেলা জগন্নাথ । 
আচম্িতে বিভীষণ সনে হৈল সাথ ॥ 

বিভীষণ এই যে বসিল মোর পাশে । 

ধ্নদান কৈল তেহো ব্রাহ্মণ সন্ভোষে ॥ 

এ বোল শুনিঞ1 সর্বজনের উল্লাস । 

প্রেমায় ভাসিল স্ব এ ভূমি আকাশ ॥ 

সর্বজন নাচে সভে বোলে হরিবোল । 

আনন্দে সভাই সভে ধরি দেই কোল ॥ 

শুন সর্বজন গোরাচান্দের প্রকাশ । 

গৌরাঙ্গ চরিত্র কহে এ লোচনদাস ॥ 

থানশী বাগ। 

প্রভু আরে ক্জয় জয গোরাচন্ন | 

বাদ্ধিলে জীবের মন দিয়! প্রেমফান্দ ॥ ঞ্রু। 
অবনি মগুলে গোরা বপের অবধি । 

বিলাইল প্রেমধন আচগ্াল আদি | 

বাচাল করয়ে গোরাগুণে মুক জন | 
পঙ্গু গিরি লজ্যে অন্ধে দেখে তাবাগণ ॥ 

কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর। 

যে উঠয়ে তাহ বলি না উঠয়ে ভর ॥ 

সর্ব অবতার সার চৈতন্যগোসাঞ্রি । 

এ হেন করুণানিধি আব হতে নাঞ্চি ॥ 

বিষুঃ কৃষ্ণ আর কেহে! নাহিক ঈশ্বর | 

সভা কিবা আর ত্রেতা এ কলি দ্বাপধ ॥ 
একমাত্র প্রভু সেই নাম করে ভেদ । 
লোক বুঝাবাগে করে নানা মতভেদ ॥ 

টিসি 
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যত যত অবতার সেই সব যুগে । 
করুণা কারণ ছোট বড বলে লোকে ॥ 

চৈতন্তগোসাঞ্চি এই করুণাতে বড। 

তেঞ্ঞ অবতার-শিরোমণি বলি দঢ ॥ 

হেন অবতার কেহো না বুঝয়ে লোকে । 
অস্বত ঢাকিয়া যেন রাখে ক্ষুদ্র পোকে ॥ 
হেন অবতার কথা কহিল অলোক । 

হেন গোবাচান্দ পু ভজ ছাডি শোক ॥ 
করুণাসাগর প্রভু প্রেমে উন্মত। 

ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবনলীলা অবিরত ॥ 

এই মতে মহাপ্রভুর উতৎ্কলবিহাব । 
উতৎ্কলবিহার কথা অনেক বিস্তাব ॥ 

বিস্তারিতে পুস্তক সে হয়েত অনেক। 

সক্ষেপে কহিল কথা শুন সর্বলোক ॥ 

হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘবে। 

বৃন্দাবন কথ কহে ব্যথিত অন্তরে ॥ 

নিশ্বাস ছাডিযা সে বলিলা মহাপ্রভু । 

এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু ॥ 

সম্্রমে উঠিল জগন্নাথ দেখিবাবে। 

ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে ॥ 
সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল। 

সত্বরে মন্দির ভিতর উত্তরিল ॥ 

নিবখে বদন প্রভূ দেখিতে ন1 পায় । 

সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায় ॥ 
তখনে হুয়ারে নিজ লাগিল কপাট । 

সত্বরে চলিয়া গেল অস্তরে উচাট ॥ 
আষাচ মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে । 

নিবেদন করে প্রত ছাডিয়া নিশ্বাসে ॥ 

সত্য ত্রেতা ঘ্বাপর সে কলিযুগ আর । 

বিশেষতঃ কলিষুগে সংঙ্কীর্তন সার | 
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রুপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন । 

কলিষুগ আইল এই দেহ ত শরণ ॥ 

এ বোল বলিয়া সেই ব্রিজগত রায় । 

বাহু ভিডি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥ 

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে । 
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল! আপনে ॥ 

গুপ্াবাডীতে ছিল পাণ্ডা যে ত্রাহ্মণ। 
কিকি বলি সত্বরে সে আইল তখন ॥ 

বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়ি! । 

ঘুচাহ কপাট প্রভূ দেখিতে বড ইচ্ছ! ॥ 

ভক্ত আন্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন । 

গুঞ্জাবাভীব মধ্যে প্রভূব হৈল অদর্শন ॥ 

সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভৃব মিলন । 

নিশ্চয় কর্যা কহি শুন সর্বজন ॥ 

এ বোল শুনিএন। ভক্ত কবে হাহাকার । 

শ্রীমুখ-চক্ড্রিমা প্রভৃব না! দেখিব আব ॥ 
শ্রীবাসপপ্ডিত আব দত্ত যে মুকুন্ৰ। 

গৌরীদাস বাস্থ্দত্ত আর প্ীগোবিন্দ ॥ 

কাশীমিশ্র সনাতন আর হবিদাস। 

উতৎ্কলের সভে কান্দি ছাডয়ে নিশ্বাস ॥ 

শ্ীপ্রতাপকদ্র বাজ! শুনিল শ্রবণে । 

পরিবার সহ রাজা হবিল চেতনে ॥ 

সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য তন্থজ সহায় । 
প্রভু প্রভূ বলি ডাকে শুন গৌরবায় ॥ 
অনেক রোদন কৈল সব ভক্তগণ। 

ইহা বা লিখিব কত মো অধমজন ॥ 
সধ্যক্ প্রভূর গুণ করিল বিস্তার । 

এবে না দেখিয়া মৌর হৈল অন্ধকার ॥ 

মিনতি করিষা বলি শুন সব জন। 

দিবানিশি ভজ ভাই গৌরাঙ্গ চরণ | 

শেষখও ২১১ 

নিশ্মল হইয়া সভে শুন গোরাগ্তণ । 

ভবব্যাধি নাশিবার এই সে কারণ ॥ 

এত 'শোকে বিল্পন করযে লোচন । 

শেষখণ্ড সাঘ হৈল প্রভুর কীর্তন ॥ 

স্পীীপপিজপপী পরী | পপি | পাপ 

(ক পেন 

গৃহ ব্যবহার কথা শুন সর্বজন | 

হেনই সমযে কবে? শ্রীহরি স্মর্ণ ॥ 
সভে সভাকাঁব চিত্ত কব আবাধন । 

সত্য কবি জানিহ শ্রীবৈষ্চবচবণ ॥ 

গৌবপদ-কমলে মে। কবিষে প্রণতি। 
তিলেক করুণ! দিঠে কব অবগতি ॥ 

শ্রীনবহব্দান ঠাকুব আমার । 

বিশেষে কহিব কিছু চরিত্র তাহার ॥ 

| তাহার চবিত্র আমি কি কহিতে জানি । 

আপন বুদ্ধির শক্ত্যে যেরূপ অন্মানি ॥ 

অভিমান কেহ কিছু না কবিহ মনে । 

প্রণতি করি! নিজগুকর চর্ণে ॥ 

যার পদ পরসাদে আমি হেন ছারে । 

তো] সব ঠাকুর গুণ কহে! তো-সভারে ॥ 

শ্রীনরহরিদাস ঠাকুব আমাব | 

বৈছ্যকুলে মহাকুল প্রভাব ধাহার ॥ 

অন্থকুলে কষ্তপ্রেমা কষ্ণচময় তন্থ | 

অনুগত জনে না বুঝাষ প্রেম বিন ॥ 

অসংখ্য জীবেবে দয! কাতর হৃদয় । 

কৃষ্ণ অনুরাগে সদ! অথির আশয় ॥. 
রাধাকুষ্ণ বসে তন্থ গড়িয়াছে ষেন। 

ভাবের উদযে বলি যখন যে হেন ॥ 
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণেকে শ্রীরাধার আবেশে 1 

বাধাকৃফ্ণ-রস মৃত্তিমস্ত পরকাশে ॥ 

শশা ০ 2০০০৩, 
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টৈতন্তসম্মত পথে সে শুদ্ধবিচার । 

অতুল সরস ভাবে সব অবতার ॥ 

সকল বৈষ্বে যোগ্য সমান পিরিতি । 

সকল সংসারে ধার নিশ্মল কিরিতি ॥ 

তার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর । 
সকল সংসারে যশ ঘোবয়ে প্রচুর ॥ 

কষ্ণের আবেশে নৃত্য জগমন মোহে । 

নহি ভিন্নাভিন্ন সব সমান সিলেহে | 

সর্বদা মধুব বাণী বলে বদনে। 
সর্বকাল ন! দেখিল উতৎ্কট কথনে ॥ 

চাতুরী মাধুরী লীল! বিলাস লাবণ্য । 
বুসময় দেহ সেই সংসারের ধন্য ॥ 

পিতা ধার মহামতি শ্রীমুকুন্দদাস । 

টচতন্যসম্মত পথে মধুর বিশ্বাস ॥ 
কি কহিক আর অস্ত্র পারিষদ যত । 
পৃথিবীতে আইলা সভে নাম লব কত ॥ 

সমুন্দরেব জল যবে, কলসী করি মানি। 
পৃথিবীর রেণু যবে একে একে গণি ॥ 

আকাশের ভাবা যবে গণিবাবে পাবি। 

তভূ গোরা অবতার লিখিবারে নারি ॥ 

মুখ্ডি অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর। 

মুরুখ হইয়। করি বেদের বিচার ॥ 
অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্যর্ত্ব চাহি। 

খর্কব যেন ষাদ্র ধরিবারে মেলে বাহি ॥ 

পক্ষু মহী লজ্ঘিবারে করে অহঙ্কার । 

সর পিপীলিকা চাহে গিরি বহিবান় ॥ 
এন আমার আশা হৃদয়ে দিশাল। 
গো অবতার কথা কহিতে বিস্তার ॥ 

করজোড় ধরি বল' শুন সর্বজন | 

বাচাল করছে গৌরাগুণে মৃক জন ॥ 

পাস ০ পপি পিপি | পপ ০ পপ সা পস্ট৯-  ্ শিক ০০০ 

নিজিহব কহয়ে সে প্রকট পটুবাণী। 
না পটি মুরুখ কহে ত্রদ্মের কাহিনী ॥ 

পৃথিবী জনম মহা মহাভাগবত। 
কষ্চের গোপত কথা করয়ে বেকত ॥ 

অকারণে করুণ! করয়ে সর্ব জীবে । 

মাতা ষেন ছুরস্ত তনয় পরিষেবে ॥ 

এছন প্রভুর দ্ধ! দেখিয়। অবাধ । 

অধম হইয়া অমৃতের করৌ সাধ ॥ 

শ্রীনরহরিদাস দয়াময় দেহে । 

কি দেখিয়া করে মোরে "অবাধ সিনেহে ॥ 

ছুরস্ত পাতকী অন্ধ অতি অনাচাবে। 

অনাথ দেখিয়া! দষা করিল আমারে ॥ 

তাব দয়া বলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে । 

এই ভরসায়ে পুঁথি হইল অবাধে ॥ 
বৈষ্ণব প্রসাদে কিছু যে জানি প্রকাশ । 

প্রাণের ঠাকুর মোর নব্হবিদাস ॥ 

তাব পদ প্রসাদে এ পথেব প্রতি আশ । 

গৌরগুণ কহিবাবে করে অভিলাষ ॥ 
শ্রীমুবারি গু বেঝা প্রভুর অন্তরীণ । 
সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীণ ॥ 

লোক নিস্তারিতে ৫কেল চৈতন্যচবিত্র । 

তাহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র ॥ 
শ্লোকবন্ধে কৈল গৌরগুণের কবিত্ব । 

তাহাই হইল এবে সকলের সুত্র ॥ 
শুনিয়া মাধুরীলোভে চিত্ত উতরোল । 
নিজ দোষ না দেখিলু মন হেল ভোল ॥ 
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি রচিল এখন। 

দোষ না লইবে কেহ মো অতি অধম ॥ 
অধিকারী নহে। তত করিলু সাহস! । 

| বৈষ্ণব-করুণ! দেখি মনের ভরস। ॥ 



চারিখণ্ড পুথি হৈল বৈষ্ণব কৃপায় । 
সমাধা করিতে ব্যথ! লাগয়ে হিয়ায় । 

স্াত্রখণ্ডে আছ্যকথা অমৃতের খণ্ড । 

জন্মাদি রহস্য কথা কহিল আছ্যখণ্ড ॥ 

মধ্যখণ্ড কথা ভাই করুণার ঘর। 
শেষথণ্ড কথা ছিল তিন খণ্ড পর ॥ 

চাবি খণ্ড কথ! হৈল বৈষ্ণব কৃপায়। 

সমাধা করিতে ব্যথা লাঁগয়ে হিয়ায় ॥ 

গৌরগুণ কথ! এই অমিয়া সমুত্র। 
কহিতে ন1 পারে প্রভু প্রজাপতি কুত্র | 

আমি কি কহিব গুণ কি জানি কতেক। 

বৈষ্ণব কপার বলে বলিল যতেক ॥ 

করজোড করি বলে? কাতর বয়ানে । 

আত্ম নিবেদঙ মু বৈষ্ঞব-চরণে ॥ 
মো-অধিক অধম নাহিক মহী মাঝ। 

বৈষ্ণব-কপার বলে সিদ্ধ হৈল কাজ ॥ 

চৈতন্যচরিত কথ! কহিতে কে জানে । 

সম্ধবরিতে নারি কিছু কহিল বদনে ॥ 
চারিখণ্ড পুথি যেই করিল প্রকাশ । 

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো-গ্রাম নিবাস ॥ 

শেষখণ্ড ২১৩ 

| মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম। 
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম | 

কমলাকরদাস মোর পিত। জন্মদাত!। 

| যাহার প্রসাদে কহি গোরাগুণগাথা ॥ 

৷ মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে । 

ধন্য মাতামহদ মে অভগ্নাদাসী নামে ॥ 

মাতামহের নাম শ্রীপুরষোত্তম গুপ্ত । 

নানাতীর্ঘথ পৃত তেহ তপস্তায় তৃপ্ত ॥ 

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র। 
সহোদর নাহি, নাহি মাতামহের পুত্র ॥ 

যথা তথ! যাই সে ছুলিল করে মোরে। 

দুল্পিল লাগিষা কেহো৷ পঢ়াইতে নারে। 

মারিয়া ধরিষা মোরে শিখাইল আখর। 

ধন্য পুরুষোত্তমগ্তপ্ত চরিত্র তাহার ॥ 
চারি খণ্ড পুথি যেই করিল প্রকাশ । 
প্রাণের ঠাকুব মোর নরহরিদাস ॥ 

ৃ তার দয়! বলে আর বৈষ্ঞব প্রসাদে । 

এই ভরসায় পুথি করিল অবাধে ॥ 
চিন্ত্িয়া চৈতন্তচান্দের চরণকমল। 

কহয়ে লৌচনদাস চৈতন্যমঙ্গল ॥ 

ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল 
শেষখণ্ড সমান্ত। 

2৫৯৪2 

॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥ 

॥ *। শ্রীত্রীগৌরচন্্রা্পনিমন্ত ॥ *। 
আচে কে রসে সতত 



পরিশিষ্ট (ক) 
[ প্রীপ্রীচৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থেব শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ |] 

সুত্রখণ্ড পৃষ্ঠা ১ ৫ভক্তিপ্রেমমহার্্যবত্বনিকবত্যাগেন সন্তোষয়ন্” ইত্যাদি 
যিনি ভক্তি ও প্রেমরূপ মহামূল্য রত্রসমূহ প্রদান করিয়া ভক্তজনগণের শেষ 

অজ্ঞানতমটুকু বিনাশের নিমিত্ত এবং যিনি হস্কাররূপ বস্ভাঙ্কুশ দ্বারা পাষগুগণের 
পাষভাব চূর্ণ করার জন্য পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ন্যাসিশিরোমণি 
চৈতন্তবপ প্রভুর জয় হউক । * 

“নিগমকল্পতবোর্গলিতং ফলং।” ইত্যাদি 
বেদরূপ কল্পতরুর গলিত ফল স্ববপ শ্রীভাগবতরসরপিকাভাবুকগণ মুক্ত প্রাপ্তির 

পরেও মুহুমূহু পান করুন। এই শ্রীভাগবতরস শুকদেব নিজে পান করিয়া ইহাতে 
স্তাহার শ্রীমুখের অমৃত সংমিশ্রিত করিয়! বাখিয়াছেন । 

১৪ “ত্বয়োপযুক্তস্রগ গন্ধবাসোহলঙ্কাবভূষিতাঃ 1” ইত্যাদি 
ভগবন্। আমরা আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস, আপনার উপভূক্ত মালা গন্ধ 

বন্ধ এবং অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আপনাব মায়াকে জয করিব 

* _মুক্রিত অনেক পুথিতে এই শ্লোকটীর দ্বিতীয় চবণে “ভক্তজনাতিনিষ্কতিবিখো” 

এই সমাসবদ্ধ পদে যে “বিধৌ” পর্দটা আছে তাহ! “বিধি” শব্দের সপ্তমী বিভক্তিতে 
সাধিত হইয়াছে । সেবপ প্রয়োগে কষ্টকল্পনা করিয়! “বিধানীর্থ” অর্থ ধরিয়া লইতে 

হয়। কোন কোন অনুবাদক তাহাই করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় “ভক্তজনাতি- 
নিকৃতিবিধেঃ” এইরূপ পাঠ হইলে অর্থবোধে কোনও কষ্টকল্পনা করিতে হয় না। 
এই পাঠে হেত্র্থে পঞ্চমী প্রয়োগে অর্থবোধের স্ুম্পষ্টতা ঘটে । “সন্তোষয়ন্” ও 

“পরিচুণ্যন্” এই দুই পদের অর্থ কেহ বা “সস্তোষ করিয়া” ও “পরিচূর্ণ করিয়া*-এই- 
রূপ করিয়াছেন, আবার কেহ বা “সস্তোষ বিধান করিতেছেন” ও “সর্ববতোভাবে চূর্ণ 
করিয়া বিরাজ করিতেছেন”-_এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, 

এই ছুইটী পদই নিমিতার্থে শতৃগ্রত্যয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। উহাদের প্রকৃত অর্থ এই 
যে, যিনি সন্ধষ্ট করিবার জগ্ক পরিচুর্ণ করিবার জন্য পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অপিচ 
"বজ্জাস্কুরৈ:” এ পাঠও সঙ্গত বলিয়া! মনে হয় না| অস্কুর শবে এখানে কোন স্থসঙ্গত 
অর্থবোধ হয় না। অঙ্কুর শব্দটা চূর্ণ কনার অগ্ুকুলার্৫থবোধক নহে । আমাদের মনে 
হয় 'অস্কুশ'ই এখানে সুসঙ্গত পাঠ। 



পরিশিষ্ট ২১৫ 

সুত্র পৃঃ ২০ “আসন বর্ণান্্রয়ো হাস্য গৃহদতোইম্ুযুগং তন্ুঃ 1৮ ইত্যাদি 

ভগবান্ প্রতিযুগে বিভিন্ন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্যান্য যুগে ইহার 
শুরু রক্ত গীত এই তিন বর্ণ হইয়া থাকে, ইদানীং এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন । 

“কন্মিন কালে স ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশন্ভিঃ।” ইত্যাদি 
রাজ পরীক্ষিত বলিলেন, কোন্ কালে ভগবান্ কি বর্ণ হইয়াছিলেন এবং কি 

প্রকার জনগণ কি নামে বা কোন বিধিতে ভগবানকে পুজা করিয়া থাকেন, তাহা 

এখন সম্যক্বরূপে কীর্তন করুন । 

“কৃতং ত্রেত। দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেঘু কেশবঃ | ইত্যাদি 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপৰ ও কলি এই চারি যুগে কেশব (শ্রীকৃষ্ণ ) নানাবিধ তত্্রবিধানে 

ও নানাগ্রকার বিধি দ্বার! পূজিত হইয়া! থাকেন । সত্যযুগে ভগবান্ শুরুবর্ণ, চতুভূজ, 
জটিল, বন্ধলধাবী, কৃষ্ণসারের উপবীত ও অক্ষধারী দণ্ডকমগ্ডলুপাঁণি হইয়াছিলেন। 
তত্কালে মনুষ্যগণ শাস্ত, ও বৈরশূন্য, সুহৃদ ও সকলের প্রতি সমভাব ছিলেন, শম তস্ত- 
রিক্ড্ি় জয ) এবং দম (বাহোব্দ্িয জয়) সম্পন্ন হইয়া তপন্তা দ্বারা ভগবানের সম্তভোষ- 
বিধান করিতেন । 

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।৮ ইত্যাদি 

ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুভূ'জ, ত্রিমেখলা-পরিবেষ্টিত, হিরণ্যকেশ, বেদাত্মা 

এবং ক্রক ও করব নামক যজ্ঞপাত্রযুক্ত ছিলেন। তখন মনুষ্যগণ বেদপরায়ণ ও বেদ- 

বাদী হইয়। সর্ধদ্েবমধ দেবহরিকে ত্রষী-বিছ্া অর্থাৎ বেদবিছ্যায় অর্চনা করিতেন । 

“দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।” ইত্যাদি 

দ্বাপরযুগে ভগবান শ্যামবর্ণ, পীতাদ্বব, স্বীয় অস্ত্রধারী, শ্রীবং্সাদি নিজ চিহ্ছে চিহ্িত 

ছিলেন। তৎকালে মনুষ্যগণ পরমতত্বের জ্ঞানার্থ হইয়া সেই মহারাজ-লক্ষণান্িত 

ভগবান্কে বেদ ও তত্ত্ব মতে অর্চনা করিতেন। হে রাজন! ছ্বাপরযুগে এই প্রকারে 

জগদীশ্বরকে উপাসকগণ নানাতত্্ বিধানে স্তব করিযা থাকেন এবং কলিযুগেও নানা- 

তন্ত্র বিধানে উপাসনা কবিতে হইবে, সে বিধান বলিতেছি শ্রবণ করুন । 

২১ “কৃষ্ণবর্ণ, ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্দম্।” ইত্যাদি 

ইহার নামে ক্রুষ্খ এই ছুই বর্ণ আছে, অথবা ইনি কৃষ্ণনাম কীর্তনকাকী এবং 

কান্তিতে অরুঞ্ণ অর্থাৎ পীত। ইনি অঙ্গ, উপাজ, অস্ত্র ও পারিষদ সহিত নিত্যযুক্ত । 

স্থম্ধোগণ তাঁহাকে সন্বীর্তনবহুল যজ্ঞসমূহে অর্চনা করিয়া থাকেন। 



২১৬ শ্রীশ্রীচৈতম্যমজল 
গু 

৯৬ শি ০০ পপ তপ্ত ্সপপপ  া 

সঃ পৃঃ ২২ “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ঝস্ত ভগবান্ ত্বয়ম্।” 

অপিচ, এই সমস্ত (পূর্ব নির্দিষ্ট দেবগণ ) আদিপুরুষ ভগবানের কেহ অংশ কেহ 
বা কলা। কিন্তু রুষ্ণই সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান্। ভগবানের অংশকলা স্বরূপ দেবগণ 
গ্রতিযুগে দৈত্যদানবাদি ছারা উৎপীড়িত জীবগণকে ভিন্ন ভিন্ন মৃন্তিতে রক্ষা করিয়া 

থাকেন । 

২৩ “তমারাধ্য তথা শস্তে! গ্রহীষ্যামি বরং সদ1।” ইত্যাদি 
আমি নিয়তকাল শম্তৃকে আরাধনা করিয়! সেইপ বর লইব যে, “ছবাপরাদি যুগে 

কলাব্ধপে মনুষ্যকুলে জন্মিয়া আপনি কল্পিত আগম দ্বারা জনগণকে হরিবিমুখ করুন ও 

আমাকেও গুপ্ত করিয়া রাখুন। যাহাতে উত্তরোত্তর স্থষ্টি হইতে থাকে ।” তাহা ন! 
হইলে হরিপরায়ণ হইয়া সকলেই মুক্ত হইবে, সংসারের সৃষ্টি লোপ পাইবে। 

*পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্।” ইত্যাদি 

সাধুদ্দিগের পরিত্রাণ, পাপীদিগের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে 

অবতীর্ণ হইয়া থাকি । 

“যদ! যদ| হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত |” ইত্যাদি 

। হেভারত! যখন যখন ধর্মের গ্লানি হইবে এবং অধর্পের অভ্যুত্থান হইবে, তখনি 

তখনি অমি অবতীর্ণ হইব 1 
২৪ পস্থবর্ণবর্ণে হেমাঙ্গো৷ বরাঙগশ্চন্দনাঙ্গদী |” ইত্যাদি 

ধাহার নামে কৃষ্ণ এই ছুইটা স্থবর্ণ আছে, ধাহীর অঙ্গের বর্ণও স্বর্ণ সদৃশ ও সুন্দর । 

অথবা যিনি বেদবণিত হিরশ্য় বপু ও চন্দনের অঙ্গদ পরিহিত , যিনি সন্ন্যাসকারী, সম 

ও শান্ত গুণীবলম্বী এবং নিষ্ঠা ও শাস্তিপরায়ণ। 

“অজায়ধ্বমজায়ধবমজায়ধবং ন সংশয়ঃ।৮ ইত্যাদি 
এই ছুই পংক্তি ভবিষ্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত বলিয়৷ লিখিত হইয়াছে । কিন্তু এই 

ছুই পংক্তি এক গ্লোকের উপাদান মহে। প্রথম পংক্তির অর্থ-_“আপনারা হইয়াছিলেন, 

, হুইয়াছিলেন, হইয়াছিলেন, ইহাতে আর সংশয় নাই।” দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ__ 

“কলিতে সঙ্্ীর্ভনারস্তে আমি শচীন্ুত হইব অথবা শচীন্ুতরূপে জন্মগ্রহণ করিব ।” এই 
ছুই পদের অন্থয় ও অর্থ সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ অন্বয়ের অসঙ্গতি- 
দৌযদুষ্ট' প্লোক থাক! সম্ভবপর নহে। মুকিত পুস্তকের অন্থ্বাদকগণের কেহ কেহ 
অন্থবা্ কনিয়াছেন--“কলিযুগে সন্ধীর্তনারভ্ভে শচীঙ্তরূপে আমি জন্মগ্রহণ করিব, 
জন্মগাহণ করিব, জন্মগ্রহণ করিব। তদ্দিষয়ে কোন সন্দেহ 'নাই।” এই অন্গবাদকের 



পরিশিষ্ট ২১৭ 
পপ পাপ প । পাা্প  অপা স্পা এপাশ পপপল  পপিপপাশ িটিপপাট পপির সাপোর্ট প্র পতাছা জ্োসপাপরপপ্প্াাপা 

দেখা উচিত ছিল ষে প্রীছূর্তাবার্থক দিবাদিগণীয় “জনী" ধাতুর উত্তরে মধ্যমপুরুষের 
বহুবচনে লঙ. (হ্ন্তনী, ঘী) কালে ধ্বম্ প্রত্যয় হইয়া থাকে । তাহাতে “অজায়ধবম্” 
পদ সিদ্ধ হয়, তণ্ভিন্ন অন্য প্রকারে “অজায়ধ্বম্” পদ হয় নী। উহার অর্থ পুরাকালে 

আপনারা জন্সিয়াছিলেন, জন্মিয়াছিলেন, জন্িয়াছিলেন। 
যদি “হুদুর ভবিষ্যতে (লুট্, ভবি্ষিস্তী, তী) আমি জন্মগ্রহণ করিব” এই অর্থে এই 

জনী ধাতুর প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় তবে উহার পদ হইবে-_"জনিষ্যে”। 

"মূল গ্রন্থে এই পংক্তিটি ধে কিরূপে স্থান পাইল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। শ্রীপাদ 
লোচনদাস সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত ছিলেন । নচেৎ তিনি সংস্কত মুরারি-কড়চা বা জগন্নাথ- 

বল্লভ নাটকাদির পদ্যান্থবাদ করিতে পারিতেন কি? তীহার গ্রন্থে এই অনর্থক 
অসঙ্গত পংক্তিযুগন একটি শ্লোকের আকারে কি প্রকারে স্থান পাইল তাহা বুঝা 
যায় না। সম্ভবতঃ ইহা কোন অজ্ঞ লেখকের পণ্ডিতম্মন্ততার উৎকট প্রয়াসমূলক 
প্রক্ষিপ্ততা অথবা অনভিজ্ঞ লিপিকরের অজ্ঞতাজনিত গুরুতর ভ্রম। এই ভ্রম 

সংঘটনের আরও একটি হেতু আছে বলিয়া আমাদের ধারণা হইতেছে। শ্রীশ্রীশচীনন্দন 

গৌরহরিব অবতরণ সম্বন্ধে কোন কোন ভক্তপপ্তিত কোন কোন গ্রন্থের টীকায় 
পৌরাণিক বচন উদ্ধত করিয়াছেন । শ্রীমৎ্ প্রকাশানন্দ কত শ্রীচৈতন্তচন্দ্রান্থৃত গ্রন্থের 

আনন্দী টীকার আরম্ভে একটী পৌরাণিক শ্লোক দেখিতে পাই, উহা! নারদীয়পুরাণ 

হইতে উদ্ধত বলিয়া! লিখিত আছে । সে শ্লোকটা এই £-- 

“দিবিজা ভূবিজায়রবম্ জাযর্থবম্ ভক্তব্পিণঃ । 
কলোৌ সঙ্কীর্তনারভ্তে ভবিষ্যামি শচীস্থৃতঃ ॥” 

অর্থাৎ হে দেবগণ তোমরা মত্যধামে জন্মগ্রহণ কর, ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ কর। 

আমি কলিতে সন্কীর্তনারস্ভে শচীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। শ্রীভাগবতের আখ্যান 

অনুসারে জানা যায়, ব্রহ্মাদি দেবগণ পৃথিবীদেবীর ছুঃখপ্রশমনের প্রার্থনায় সদয় 
হইয়া ক্মীবোদসাগরতটে গমন করিয়া ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নিকট পৃথিবীর প্রার্থন। 
জ্ঞাপন করেন। তখন নারায়ণ বলেন-_দেবগণ তোমরা মত্তযে' যাইয়া সাত্বতবংশে 

জন্মগ্রহণ কর, পরে আমিও মথুরায় আবিভূতি হইব। এই ক্লোকটীরও উক্ত ঘটনার 
সঙ্গে এবং শ্রীভাগবৎবাক্যের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য ও এঁক্য আছে। সম্ভবতঃ এই 

শ্লোকের “জায়ধ্বম্” “জায়ধ্বম্” পদ্দ দুইটাই অনভিজ্ঞের অকারণ এবং অজ্ঞানজনিত 
কল্পনায় বর্তমান উপহাসাস্পদ আকার ধারণ করিয়াছে । অলমতি বিস্তরেণ। 

মধ্যখণ্ড পৃঃ৪ “অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা” ইত্যাদি 
যে পরমাত্মা হকি হত্তপদশূন্য হইয়াও ধাবন ও গ্রহণ কবিতে সক্ষম» লোচনবিহীন 

২৮ 



২১৮ গ্রীপ্রীচৈতশ্তামঙ্গল 

হইয়াও দর্শন করিতে পারগ, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করিতে তৎপর, তিনিই সকল 

বেছা বা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন, তাহার আব কেহ বেতা নাই অর্থাৎ তাহাকে 

কেহ জানিতে পারে না॥ সেই পরমাতআ্মীকেই তত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরাণ পুরুষ বলিয়। 
থাকেন। 

মধ্য পৃঃ ৫ “হরের্শাম হরের্নাম হরের্দামৈব কেবলং।৮ ইত্যাদি 
কলিষুগে একমাত্র হরিনামেই জীব মুক্ত হয়, কলিতে জীবের অন্য গতি বা উপায় 

নাই, ইহা দৃঢ়নিশ্চয়। এই কথা স্থদূঢ় করিবার জন্যই “হরের্নাম” এবং “নান্ত্যেব” 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই নাই” এই কথা তিনবার উল্লেখ করা হইয়াছে । অথবা! সত্যে সমাধি, 

ত্রেতায় ষক্ঞ, বাপরে পরিচধ্য, এই তিব্টাই, কলিতে উপকর্ণ-অভাবে অসম্ভব, স্থতরাং 

এঁ তিনের কাধ্য এই একমাত্র হরিনামেই হইবে । তিনের কাধ্য জীবের মোক্ষনাধন 
করিতে হরিনামই সক্ষম, এই জন্য ছুইটী কথাই তিনবার করিয়। উচ্চারণ কর! হইয়াছে । 

৬ “মীন; স্ানপরঃ ফণী পবনভূঙ. মেষোইপি পর্ণাশনঃ” ইত্যাদি 
মস্ত চিরদিন জলে থাকে সুতরাং নিত্যন্সাধী, সর্প পবন-ভক্ষক, মেষ পত্র-ভক্ষক, 

কলুর বলদ নিত্য ভ্রম্ণশীল, মতস্ত-গ্রহণার্থ বক সততই ধ্যান-মগ্ন স্রেস্থির), মৃষিক নিত্যই 
গর্তস্থায়ী এবং সিংহ বনবাসী; ইহাদের এই সকল আচরণকে কি তপস্যা বলিতে 

হইবে ? অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি,ব্যতিরেকে কিছুতেই ফললাভ হইতে পারে না। 

“আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং” ইত্যাদি 

যিনি হবি-আরাধন। করিয়াছেন তাহার তপস্তার প্রয়ো্ন নাই, যিনি হরির 
আরাধনা করেন নাই তাহারও তপশ্যার প্রয়োজন নাই। যাহার কি অন্তর কি বাহ 
সর্ধজই হবি বর্তমান তাহার তপন্তার প্রয়োজন নাই, যাহার অন্তর বাহ্ কোথাও হবি 

বর্তমান নহেন তাহারও তপন্তার প্রয়োজন নাই । 

১১ “রমস্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাতনি ।” ইত্যাদি 

সত্যানন্দ ও চিদাত্স-স্বরূপ পরমাত্মায় যোগিগণ বম্ণ বা বিহার করেন, এই জন্যাই 

“রাম” এই পদে পরমত্রক্ষকে অভিহিত করিয়া থাকে । 

১৭ “রাজৎ কিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশং” ইত্যাদি 
ধাহার দীপ্তিশীল কিরীটস্থিত মণির কিরণে দ্রিক সকল আলোকিত এবং ধাহার দুই 

কর্ণে দুইটা উজ্জ্বল স্বর্ণ কুস্তল্ দৌছুল্যমান এজন্য বোধ হইতেছে যেন এ কুস্তল দুইটা 
উদয়শীল বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্ষেের সূশ, €সই কুস্তলধারী নিফলঙ্ক চন্্রবদন ভ্রিজগদ্গুরু 
শ্রবামচজ্্রকে আমি নিযনত ভজন। ক্ধি। 

পিল পা পপ পি সপ 



পরিশিষ্ট ২১৯ 

মধ্য পৃঃ ১৭ “উদ্ধদ্িতাকরমরীচিবিবোধিতাঁজ" ইত্যাদি 

ধাহার লোচনযুগল উদীয়মান মরীচিমালীর মরীচিমালায় সুন্দর গ্র্মুটিত কমলের 
যায়, ও্টদেশ স্থুপক বিশ্ব ( তেলাধুঁচে| ) ফলের মত, নামিকা মনোহ্র এবং হাম্যও ধেন 
চন্ত্রকিরণের বিজেতা, সেই ত্রিজগদ্গুর শ্ররামচন্দ্রকে আমি সতত ভঙ্জন| করি। 

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্াং ধর্ম উদ্ধাব ৮ ইত্যাদি 
হে উদ্ধব! আমার গ্রতি বদ্ধিত ভক্তিযোগ যেমন আমাকে সাধন করিতে পারে; 

ফি যোগ, কি সাঙ্য-গ্রতিপাদিত ধর্ম, কি স্বাধ্যায় ( বেদাধ্যয়ন ), কি তপস্া। এবং কি 

রন, এই সকলের মধ্যে একটাও আমাকে তেমন রূপে সাধন করিতে পারে ন!। 

৩) '্কাহং দরিদ্র পাগীয়ান্ ক কৃষ্ণ শ্রীনিকেতনঃ।৮” ইত্যাদি 
আহা! কোথায় আমি দুর্ভাগ্য নীচ ও অত্যন্ত পাপাত্া দরিদ্র, আর কোথায় মেই 

শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! উভয়ের এই বান্ধব সম্বন্ধ অতীব দুর্ঘট। আমি অধোগ্য ব্রাহ্মণ 

হইলেও শ্রীকষ। আমাকে ঢুই হস্তে ঝেটনপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন 

৭৮ “ধৈর্যযং যন্য পিতা ক্ষমা! চ জননী শান্তিশ্চিরং গেছেনী” 

সখে! বল দেখি যোগীর আবার ভয় কোথা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? কারণ 
তাহার অনেকগুলি কুটু্ধ সহায় আছে এবং সম্পত্তিও যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রথমত দেখ, 

ধৈর্য ধাহার পিতা ক্ষমা ধাহার জননী, শাস্তি ধাহার চির-গৃহিণী, সত্য যাহার পুত্র, দয় 

ধাহার ভগিনী এবং মনঃমংযম ধাহার ভ্রাতা। এই ত গে কুটুম্বের কথা, আবার 
সম্পত্তি তাহার যথেষ্ট আছে। কারণ ভূমিতল ধাহীর শয্যা, দশদিক ধাহার বসন এবং 

জ্ঞানরূপ অমৃত (সুধা) ধাহার ভোজ্যবস্ত, তাহার আবার ভয় কোথায়? 



পরিশিষ্ট (খ) 
[ ঠাকুর লোচনদাসেব পদাবলী ] 

গ্রীগৌরাঙ্গাব্তার 

শ্রারাগ । 

অবতার সার, গোর অবতার, কেন না চিনিলি তাবে। 

করি নীরে বাস, গেল ন। তিয়াস, আপন করম ফেরে ॥ 
কণ্টকের তরু, সেবিলি সদাই, অমৃতফলের আশে । 
প্রেমকল্পতরু, গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে | 
সৌবভের আশে, পলাশ শুকিলি, নাসায় পশিল কীট | 
ইক্ষদণ্ড বলি, কাঠ চুষিলি, কেমনে লাগিবে মিঠ ॥ 
হার বলিয়া, গলায় পরিলি, শমন-কিস্কর-সাঁপ। 
শীতল বলিয়া, আগুনি পোহালি, পাইলি বজর-তাপ ॥ 

সংসার ভজিলি, গোরা ন। ভজিয়া, না শুনিলি মোব কথা । 

ইহ পরকাল, উভয় খোয়ালি, খাইলি লোচন মাথা ॥১। 

শ্রীবাগ। 

কে বাবে কে যাবে ভাই ভবসিস্কু পার । ধন্য কলিযুগের চৈতন্য অবতার ॥ 
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আদান খেয়ায়। জড় অন্ধ বধির অবধি পার হয় ॥ 

হবরিনামের নৌকাখানি শ্রীগ্তরু কাগ্ডাবী। সংকীর্তন কেরোয়াল ছুবাহু পসারি ॥ 

সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে । পড়িয়। রহিল লোচন আপনার দোষে ॥২॥ 

বাল্যলীল। 

বিভাস বা তুড়ী। 
হের দেখসিয়া, নয়ান ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে। 
নদীয়া'নগরে, শচীর মন্দিরে, চাঁদের উদয় দিনে ॥ 
কিয়ে লাখবাণ, কষিল-ফাঞ্চন, রূপের নিছনি গোর! । 

শচীর উদর, জলদে পিঁকা্সিল, স্থির বিজুরী পাবা ॥ 



পরিশিষ্ট ২২১ 
পপ পাশ উপ পা উপর ৮ পাশা জা পপ পালা হন পাপ | পাপ? পাপা পপ পরান পাল 

কত বিধুবর, বদন উজোর, নিশি দিশি সম শোভে। 

ন্য়ান-ভ্রমর, শ্রতি-সরোকুহে, ধায় মকরন্দ লোভে ॥ 

আজানুলম্বিত, ভূজ স্থবলিত, নাভি হেম-সরোবর । 

কটি করি-অরি, উরু হেমগিরি, এ লোচন মনৌহর ॥ ৩ ॥ 

বিভাস-দশকুসি । 

দেখ দেখ আসি, ষত নৈদাবাসী, আমার গৌরাজটাদে | 
বিহানে উঠিয়া, অঞ্চলে ধরিয়া, ননী দে বলিয়া কাদে ॥ 
নহি গোয়ালিনী, কোথা! পাব ননী, একি বিষম হেল মোরে। 

শুনেছি পুরাণে, নন্দের ভবনে, সেই যে আমার ঘরে ॥ 
একি অদ্ভূত, অতি বিপরীত, আমার গৌরাঙ্গরায়। 
আঙিনায় দাড়াঞা, ত্রিভঙ্গ হইয়া, মধুর মুরলী বায় ॥ 
আর একদিনে, খেলে শিশুসনে, নয়নে গলয়ে লোর। 

কহয়ে লোচনে, শচীর ভবনে, বাসনা পুরল মোর ॥ ৪ ॥ 

রূপ 

রামকেলি। 

আমার গৌরাঙ্গসুন্দর। (কিবা )॥ ঞ॥ 

ধবল পাটের জোড় পরেছে, বাঙ্গ। রাঙ্গ! পাড় দিয়েছে, চরণ উপর ছুলি ধাইছে কোচা। 
বাকমল সোণার নৃপুর, বাজাইছে মধুর মধুর, রূপ দেখতে ভুবন মূরছা৷ 
দীঘল দীঘল চাচর চুল, তায় দিয়াছে চাপাফুল, কুন্র-মালতীর মাল। বেড়া ঝুটা। 
চন্দন মাখা গোর! গায়, বাহু দৌলাএঞ! চলে যায়, ললাট উপর ভুবনমোহন ফৌট! ॥ 
মধুর মধুর কয় কথা, শ্রবণ-মনের ঘুচায় ব্যথা, চাদে যেন উগারয়ে সুধা । 

বাহুর হেলন দোলন দেখি, কবীর শুণ্ড কিসে লেখি, নয়ান বয়ান যেন কুদে কৌদা ॥ 
এমন কেউ ব্যথিত থাকে, কথার ছলে খানিক রাখে, নয়ান ভৈরে দেখি বপখানি । 
লোচনদাসে বলে কেনে, নয়ান দিলি উহার পানে, কুল মজালি আপনা! আপনি ॥ ৫ 1 

তুড়ী বা মায়ুর। 

বিনোদ ফুলের, বিনোদ মালা, বিনোদ গলে দোলে । 

কোন বিনোদিনী, গাথিল মালা, বিনোদ বিনোদ ফুলে ॥ ধু ॥ 



২২২ প্রীঞজীচৈতন্যমঙ্গল 
শন সস | ০ পদ পপি এ এ আপা পপ ৮ সপ না পা 

বিনোদ কেশ, বিনোদ বেশ, বিনোদ বরণখানি । 

বিনোদ মালা, গলায় আলা, বিনোদ দোলনি ॥ 

বিনোদ বন্ধন, বিনোদ চিকুর, বিনোদ মালায় বেড়া । 

বিনোদ নয়ানে, বিনোদ চাহনি, বিনোদ আখির ভাবা ॥ 

বিনোদ বুক, বিনোদ মুখ, বিনোদ শোভ] করে। 

বিনোদ নগরে, বিনোদ নাগর, বিনোদ বিহরে ॥ 
বিনোদ বলন, বিনোদ চলন, বিনোদ সঙ্গিয়! সঙ্গে । 

লোচন বলে, বিনোদিনীর, বিনোদ গৌরাঙ্গে ॥ ৩ ॥ 

যথারাগ। 

সই গো, গোরারূপ অমুত-পাথার। ডুবিল তরুণীর মন ন। জানে সীতার ॥ 

সখি রে, কিবা ব্রত কৈল বিষ্ণুপ্রিয়া । অগাধ অখল তার হিয়া ॥ 
সেই ব্ধপ হেরি হেরি কাদে । কোন্ বিধি গড়ল গো হেন গোরাচাদে ॥ 
গোরারূপ পাঁসরা না যায়। গোরা বিচ্ছু আম নাহি ভায় | 

দিব নিশি আর নাহি স্ফরে। লোচনদাসের মন দিবানিশি ঝুরে ॥ ৭ ॥ 

বিহাগড়া। 

আলো সই নাগনে দেখিয়া বাসর্ঘরে। 

মন উচাটন, প্রাণ ছন্ছন, চিত যে কেমন করে ॥ প্রু॥ 
গৌরাঙ্গ্াদের, অঙ্গেতে হলুদ, দিতে সই গিয়াছিহ্থ। 
সে ব্ধপের আগে, হলুদ মলিন, বূপয়ে ঝুবিয়! মনু ॥ 

মন মন্থু, মন্ত্র গে। সখি, হেবিয়া গৌরাঙল-রূপে। 

সাধ হয় হেন, কনে হই পুনঃ, এ ববে দি সব সপে ॥ 
অঙ্গের সৌরভে, আকুল করিল, কি তার পুণ্যের জোর । 
জনম সফল, হইবে যখন, নাগর করিবে কোর ॥ 

ত্ৰাখির ভঙ্গিমা, দিতে নারি সীমা, কেমন কেমর্ন বাকা। 
পীরিতি ছানিয়া, কে থুইল তাতে, চাহনি পীরিতি-মাখা ॥ 

ব্রিলোচন বলে, আলো দিদ্দি শুন, হিয়াটী কর লো! দড়। 
পরের নাগীবে, পরাণ গা পিলে, কলন্ক হইবে বড় ॥৮॥ 



পরিশিষ্ট ২৩ 
পান  প সপব 

কামোদ। 

মনমথ কোটি কোটি, জিনিয়া! গৌরাঙগ-তমু, সর্ধব অঙ্গে লাবণ্য অপার। 
অবিরত বদনে কি, জপতহ নিরবধি, নিকুপম নটন সঞ্চার ॥ 

মধুর গৌরাঙ্গ-রূপ ঝুরিয়া প্রাণ কাদে । 
নব গোরোচন। কান্তি, ধুলায় লোটায় গো, ক্ষিতিতলে পুণিমার চাদে ॥ প্র ॥ 

আজানুলন্বিত গোরার, স্থবাহু যুগল গো, উভ করি রহে ক্ষণে ক্ষণে । 
ডগমগ অরুণ, কমল জিনি আখি গো, কেন সদ বাধা বাধা ভণে ॥ 

সোণার বরণ খানি, শোণকুক্ম জিনি, কেন বা কাজর সম ভেল। 

কহয়ে লোচনদাস, না বুঝি গৌরাঙ্গ-রতি, রহি গেল হৃদিমাঝে শেল ॥ ৯ | 

যথারাগ। 

কিব! সে লাবণ্য রূপ বয়সে উত্থান। 

প্রতি অঙ্গ নিরুপম কি দিব তুলন1। 
কেশের লাবণ্য দেখে না রহে পরাণ । 
লোল দীঘল আখি যার পানে চায়। 

জলের ভিতর ডুবি তবু দেখি গোরা । 

চিতের আকুতে যদি মুদি ছুটি আখি । 
করিশুগড জিনি কিয়ে বাহুর হেলা-দৌল]। 
মনে করি নদে যুড়ি এ বুক বিছাই । 

মনে করি নৈদে যুড়ি হৌক মোর হিয়া । 

চাহিতে গৌবাক্গ পানে পিছলে নয়ান ॥ 

হিয়ার আরতি মাত্র করিয়ে ফোটন। ॥ 

ভুরু-ধন্ কামের উন্নত নাসা বান্ ॥ 
না দিয়ে নিছনি কুল কেবা ঘরে যায় ॥ 

ত্রিভূব্নময় গোরা চাদ হেল পারা ॥ 

হিয়ার মাঝারে তবু গৌররূপ দেখি ॥ 
হিয়ার দোৌলনে দোলে মালতীর মালা ॥ 

তাহার উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই | 

বেড়ান গৌরাঙ্গ তাতে পদ পসারিয়া ॥ 

বলুক্ বলুক্ সকল লোকে গৌর-কলঙ্কিনী | ধিক্ যার! কুল বাঁখে কুলের কামিনী ॥ 

ন্দীয়ানগরে গোরাচাদ চলে যাঁয়। 

নাগরীদের নেত্র যেন ভ্রমরার পাতি । 

পদ্মমধু পানে তাদের দেখিয়! উল্লাস। 

চঞ্চল নয়ন করি ছুই দিকে চায় ॥ 

গৌরমুখ-পন্মমধু পিউ মাতি মাতি ॥ 
গৌরগুণ গায় স্থখে এ লোচনদাস ॥ ১০ ॥ 

তা হারার 

যথারাগ। 

এ হেন সুন্দর গোরা, কোথা বা আছিল গো, কে আনিল নদীয়ানগরে। 

নিরখিতে গোরারূপ, হৃদয়ে পশিল গো, তন্থ কাপে পুলকের ভরে ॥ 

ভাবের আবেশৈ ওলা, এলায়ে পড়েছে গো, প্রেমে ছলছল দুটা আখি । 

দেখিতে দেখিতে আমার, হেন মনে হয় গো, পরাণ-পুতলি করি রাখি | 
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বিধি কি আনন্দ নিধি, মথি নিরমিল গো, কিবা সে গড়িল কারিকরে । 
লীরিতি কুদের কুঁদে, উহারে কুঁদিল গোঁ, (উহার ) নয়ান কুঁদিল কামশরে ॥ 
গোকুল-নেটোর কাণ, বঙ্কিম আছিল গো, কালিয়ে কুটিল যার হিয়া । 

রাধার পীরিতি উহায়, সমান করেছে গো, সেই এই বিহরে নদীয়। ॥ 
মনের মরম কথা, কাহারে কহিব গো, চিত যেন চুরি কৈল চোবে। 
লোচন পিয়াসে মরে, ও রূপ দেখিয়া গো, বিধাতা বঞ্চিত ভেল মোরে ॥ ১১ ॥ 

য্থারাগ । 

শারদচন্দরিক। ন্বর্ণ, ধিক চম্পকের বর্ণ” শোণ-কুহছম গোরোচনা। 

হরিতাল্ সে কোন্ ছার, বিকার.সে মৃত্তিকার, সে কি গোরাবপের তুলনা ॥ 
ধিক্ চন্দ্রকাস্তমণি, তার বর্ণ কিসে গণি, ফণি-ম্ণি সৌদামিনী আর । 
ও সব প্রপঞ্চরূপ, অপ্রপঞ্চ-রসভূপ, তুলনা কি দিব আমি তার ॥ 

ধত দেখ বর্ণন, অন্ুসারে উদ্দীপন, গৌরবপ বর্ণন কে করে। 
জান না যে সেই গোরা, ধরারূপে অঙ্গভরা, দরশে ধৈরজ দূর করে ॥ 
শুন ওগো প্রাণ সই, জগতে তুলনা কই, তবে সে তুলনা দিব কিসে । 
জগতে তুলনা নাই, ধার তুলনা তার ঠাই, অমিয়া মিশাব কেন বিষে ॥ 
কেবাংতার গু গায়, গুণের কে ওর পায়, কেব। করে রূপ নিরূপণ । 

রূপ নিরূপিতে নারে, গুণ কে কহিতে পারে, ভাবিয়া বাউল হৈল মন ॥ 

পক্ষী যেন আকাশের, কিছুই ন1 পায় টের, যতদূর শক্তি উড়ি যায়। 
সেইরূপ গৌরাঙ্গের, দ্পের না! পায় টের, অন্থসারে এ লোচন গায় ॥ ১২ ॥ 

নদীয়া-নাগরীর পদ । 

নাটিকা। 

নদীয়া-নাগরী, সারি সারি সারি, চলিল1 গঙ্গার ঘাটে । 

হেন বূপছটা, যেন বিধুঘটা, গগন ছাড়িয়! বাটে ॥ 
শচীর নন্দন, করয়ে নর্ভন, সঙ্গে পারিষদ লঞ্া! | 

দেখিবার তরে, স্থরধুনী-তীরে, আইল] আকুল হৈয়া ॥ 
কাক, গলিত অন্বর, তাহ! না স্বর, কাহার গলিত বেণী। 

ষেন, চিত্রের পুতপি, রহে লবে মেলি? দেখে গোরা-গুণমণি ॥ 
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ও ব্ূপ-মাধুরী, দেখিয়া! নাগরী, সবাই বিভোর হৈয়।। 
অঙ্গ-পরিমলে, হইয়া চঞ্চলে, পড়িতে চাহে উড়িয়া], ॥ 

কেহে। ভাবভবে, পড়ে কারু কোরে, নয়ানে বহয়ে ধারা । 

কাহার পুলক, অঙ্গে পরতেক, কেহ মুবছিতপারা! ॥ : 
লোচন কহয়ে, গেল কুল ভয়ে, লাজের মাথায় বাজ । 

ধৈষ্যধশ্দ আদি, সকল বিনাশি, নাচে গোরাঁনটরাজ ॥ ১৩ ॥ 

পাহিড় 
গৌরাঙ্গ-তরঙ্গে, নয়ন মজিল, কিবা! সে করিব সার। 
কলঙ্কের ডালি, মাথায় ধরিয়া, ঘরে না রহিব আর ॥ 

সই একে সে করিব কি। 
গোৌবাঙ্গঠাদের, নিছনি লইয়া, গৃহে সমাধান দি ॥ 

গৃহধম্ম যত, হইল বেকত, গোরা বিনা নাহি জানি । 

আনেবে দেখিয়া, ভরমে ভুলিয়া, গৌরাঙ্গ বলি যে আমি ॥ 
পতির সহিতে, শুতিয়া থাকিতে, গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে ৷ 
আসি তরাতরি, প্রীণ গৌরহরি, পতিরে ফেলাঞ্া ভূমে ॥ 
আমারে লইয়ে, করে উরপরে, বদনে বদন দিয়] । 

আবেশে গৌরাঙ্গ, সুধা উগাবষে, প্রতি অঙ্গে পড়ে বাইঞা ॥ 

গৌবাঙ্গ-রতন, করিয়ে যতন, মোড়াঞ1 লইব কোলে । 
তিলাগুলি দিয়া, সকলি ভাপান্ু, এ দাস লোচন বলে ॥ ১৪ ॥ 

পেপে 

কামোদ 

শুন শুন সই, আর কিছু কই, গৌবাঙ্গ মানুষ নয় । 
ভূবন মাঝারে, শচীবর কুমীরে, উপমা কিসে ব হয় ॥ 
ছাড়িতে ন! পাবি, যে অবধি হেবি, গৌরাজ-বদনাদ । 
সে রূপসায়বে, নয়ীন ডুবিল, লাগিল পীবিতি-ফাদ ॥ 

ঘাটে মাঠে যাই, হেবি গো সদাই, কনক-কেশর গোরা । 

কুলের বিচার, ধরম আচার, সকলি কবিল ছাড়। ॥ 

থাকি গুরু মাঝে, হেবি গো নয়নে, বয়ান পড়িছে মনে । 

নিবারিতে চাই, নাহি নিবারণঃ বিকল করিল প্রাণে ॥ 
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গৌররূপ হেরি সবার অস্তর উল্লাস । 
আনন্দ হদয়ে কহে এ লোচন্দাস ॥ ১৫ ॥ 

যথারাগ 

উষঃকালে, সখী মিলে, জল ভরিতে যায় । 

সঙ্গে সখা, পথে দেখা, হলো গোরারায় ॥ 

মরষে মরি, কলসি ভরি, তুলে নিলাম কাখে । 
থাকিত পারা, চৌউর হারা, বধু দাড়ায়ে দেখে ॥ 
ও বা কে, রসের দে, রূপের সীমা নাই। 
কোন বিধি, রসের নিধি, কল এক ঠাঁই ॥* 

যুগ্মতুরু, কামের গুরু, ছাড়ছে ফুলের বাণ। 
কেমন কালি, ধরে তুলি, করেছে নিম্মীণ ॥ 

আখির তল, নিরমল, নীল-কমলের দল । 
অরুণতা, ছুটা পাতা, করুছে ছল্ছল্ ॥ 

তিল ফুল, কিসে তুল, এমনি নাসাব শোভা । 
কুঁদে কাটি, পরিপাটা, কিব! দস্তের আভা ॥ 

হিচ্গুল ভালে, হরিতালে, নবনী দিল ভেজে । 
কাচা সোণা, চাদখানা, রসান্ দিল মেজে ॥ 

আল্তা৷ তুলি, ছুধে গুলি, কর দিয়েছে ছেনে। 

টাদকে আনি, ছানি ছানি, তায় বসালে জেনে ॥ 

গলে হার, শোভে তার, কিব। বাহুর ভাতি । 

গগন হ'তে, জল তুলিতে, নামলো সোণার হাতী ॥ 

কটি আটি, পরিপাটা, ধবল-বসন সাজে । 
সথললিত, ভূব্নজিত, পায়ে চুপুর বাজে ॥ 

রূপের নাগক্ বসের সাগর, উদয় হলো এসে । 

নাগবীঃ্লোর্টনের মন, তাইতে গেলো ভেদে ॥ ১৬ ॥ 
এট তিতির 

যথারাগি 

শটীর গোরা, কামেন্বু কোড়া, দেখলাম ঘাটের কুলে | 
টাচর চুলে, ধেড়িয়া! ভালে, নব-মালতীর মালে 
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কাচা সোণা, লাগে ঘ্বণা, ব্বপের তুলনা দিতে । 
€ এমন ) চিতচোরা, মনোহরা, নাইকো অবনীতে ॥ 

কিআর বলিছ গো সই € তোমায় ) বুঝাব কি। 
(ছাদে ) জানে যেতে, স্ীর সাথে, গৌর দেখেছি 1 

( সে) রূপ দেখি, ছুটী আ্বাখি, ফিরাইতে নালি। 
পুনঃ তাবে, দেখবার তরে, কতো সাধ করি ॥ 

কি আর কহিব গে! সই, তুমি ত আছ ভাল । 
আমার মরমের কথা মবমেই রহিল ॥ 

জাগিতে ঘুমা”তে সদা গৌর জাগে মনে। 
লোচন বলে যে দেখেছে, সেই সে উহা জানে ॥ ১৭ ॥ 

যথাবাগ 

এক নাগবী, বলে দিদি, নাইতে যখন যাই। 
ঘোমটা খুলে, বদন তুলে, দেখেছিলাম তাই ॥ 

কূপ দেখে, চমকে উঠে, ঘরকে এলাম ধেয়ে । 

ছুটী নয়ন, বাঁধা রূইল, গৌরপানে চেয়ে ॥ 

গ। থরথর, করে আমার, অঙ্গ সকল কাপে | 

নাসার নোলক, ঝলক দিয়ে, মনের ভিতর ঝাঁপে ॥ 

জলের ঘাট, আলো! করেছে, গৌর-অঙ্গের ছটা । 

রূপ দেখিতে, হুড পডেছে, নব-যুবতীরু ঘটা ॥ 
সাধ কৈরে, দেখতে গেলাম, এমন কেবা জানে । 

অন্থরাগের, ডুরি দিয়ে, প্রাণকে ধেরে টানে ॥ 

উড়ু উভ্$ করে প্রাণ, রইতে নারি ঘরে। 
গৌরচাদকে, ন। দেখিলে, প্রাণ সে কেমন করে ॥ 
চাইলে নয়ন, বাধ। রবে, মনচোরা তার ব্ূপ। 

হাস্য বয়ান, রাঙ্গা নয়ান, এই না বসের কৃপ ॥ 
চাইলে মেনে, মরবি ক্ষেপি, কুল সে রবে নাই । 

কুলশীল, রাখ বি যদি, থাক্গা বিরল ঠাই ॥ 

কুল খোওয়াবি, বাউরি হবি, লাগবে রসের ঢেউ। 

লোচন বলে, রসিক হলে, বুঝতে পারে কেউ ॥ ১৮॥ 



২২৮ শ্রীশ্রীচৈতন্তমঙ্জল 
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যথারাগ 

গোঁরারূপ, রসের কূপ, সহজেই এত । 
করে কলা, বসের ছল, তবে হয় কত ॥ 

যদি বাধে, বিনোদ ছ'দে, টাচর দিকণ চুল। 
তবে সতী, কুলবতী, বাখ্তে নারে কুল ॥ 

যারে দেখে, নয়ন বাঁকে, তার কি বহে মান। 

যদি যাচে, তবে কি বীচে, রসবতীর প্রাণ ॥ 

গলায় মালা, বাহু দোলা, দিয়ে চলে যায়। 

কামের রতি, ছাঁডি পতি, ভজে গোরার পায় ॥ 

বুক ভরা, গোরা মোরা, দেখলে ভরে বুক । 

কোলে হেন, করি যেন, স্থখের উপর স্থখ॥ 

হাসির ধারা, স্থুধাপারা, শীতল করা প্রাণ । 

বূসবশ, ( সর্ধন্ব ) সরবস, সাধের স্ববপখান ॥ 

শুন প্রাণ-প্রিয় সখি, কি কহিবো। আর। 

লোচন বলে, এবার আমি, গোরা করেছি সার ॥ ১৯ ॥ 

যথারাগ 

গৌর-রতন, ক'রে যতন, রাখব হিয়ার মাঝে । 
গৌর-বরণ, ভূষণ পরুবো, যেখানে যেমন সাজে ॥ 
গৌর-বরণ, ফুলের ঝাঁপায়, লোটন বাধবে! চুলে । 
গৌর টৈবলে, গৌরব টৈরে, পথে যাব চলে ॥ 
গৌর-বর্ণ, গোরোচনায়, গৌর লিখবো গায় । 
(গৌর বৈলে, ব্ূপ-যৌবন, সমপ্গিবো পায় ॥ 
কুলের মূল, উপাড়িয়ে, ভাসাব গঙ্গার জলে । 
লাজের মুখে, আগুন দিয়ে, বেড়াবো গৌর বলে ॥ 
গৌবউংদ, রসের ফাদ, পেতেছে ঘরে ঘবে । 

সতী পতি ছাড়ি দেহ দিতে সাধ করে ॥ 

( তোমরা ) কিছুই বলো, বূপ-সাগরে, সকলি গেল ভেসে। 
লোচন বলে, কুতৃহজ্ুল, দেখবে বৈসে বৈসে ॥ ২০ ॥ 



পরিশিষ্ট ন্ 
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যথারাগ 

নয়নে নয়ন দিয়ে, কি গুণ করিল প্পরিয়ে | 

(ওঝা-রাজ গুণীর শিরোমণি ॥ পচ ॥) 

দুটা আখি, ছল্ছলায়ে, এক নাগরী বলে। 
গৌর লেহের, কিবা জানি, রসে অঙ্গ ঢলে ॥ 
অনেক দিনের, সাধ ছিল মোর, অধর-রস লীতে । 

মনের দুঃখে, ভাবনা ক'রে, শুয়েছিলাম রেতে ॥ 

যখন আমি, মাঝ-নিশিতে, ঘুমে হয়েছি ভোরা'। 

তখন আমি, দেখছি যেন, বুকের উপর গোরা ॥ 

নবকিশোর, গা-খানি তার, কাচা-ননী হেন । 

ভূজলতায়, বেঁধে কথা কয়, ছেড়ে দিব কেন ॥ 

হেন মতে, মন ডুবিয়ে, ঠেক্লাম সুখের ছুখে । 
বদ্দন ঢলে, অধব-বূস, পড় লো আমার মুখে ॥ 

অধর-বূস খেয়ে তাপিত প্রাণ যে শীতল হলো । 

বিলাসান্তে, সময় মতে, নিশি পোহাইলো ॥ 

হায় হায় হায় বলি, উঠলাম চমকিয়ে । 

হায় বে বিধি, রসের নিধি, নিলি কেন দিয়ে ॥ 

প্রীণ ছন্ছন্, করে আমার, মন ছন্ছন্ করে । 

আধ-কপালে, মাথার বিষে, রৈতে নারি ঘরে ॥ 

লোচন বলে, কাঁদছিস্ কেনে, ঢোক আপনার ঘর । 

হিয়ার মাঝে, গোরাটাদে, মন ডুবায়ে ধর ॥ ২১॥ 

০ 

যথারাগ 

হেই গো, হেই গো, গোরা কেনে, ন1 যায় পাসর|। 

গোবা-ব্ধপে, মন মজিলো, বাউল হেল পাব ॥ 

নয়নে লাগিল গোরা, কি করিব সই । 

গুপ ত কথা, ব্যক্ত হলো, দিন ছুই চার বে ॥ 

শয়নে স্বপনে গোরা, হিয়ার উপরে । 

নিজ পতি, কোরে থাকি, কি আর বলো মোরে ॥ 
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গৌবাঙ্গ-াদের, নিছনি লইয়া, সকলি ছাড়িয়! দিব । 

লোচনের মনে, হয় বাতি দিনে, হিয়ার মাঝারে থোব ॥ ২২ ॥ 

কামোদ 

হিম্বার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া বব । 
মনের সাধে, ও মুখচাদে, নয়নে নয়নে থোব ॥ 

শুনেছি পূরবে, গোকুলনগরে, নন্দের মন্দিরে ষে। 

নবদ্বীপ আসি, হৈল। পরকাশি, শচীর মন্দিরে সে । 
লোচনের বাণী, শুন গো সনি, কি আর বলিব তোরে । 

হেরিয়া বদন, ভুলে গেল মন, পাসবিতে নারি তারে ॥ ২৩ ॥ 

কামোদ 

গৌরাঙ্গবর্দনে, হরিল চেতনে, বড় পরমাদ দেখি । 

পাপরিতে চাই, পাসবা না যায়, উপায় বলগো। সখি ॥ 

গোরা পশিল হিয়ার মাঝে । 

নদীয়া-নাগরী, হইল পাগলী, বুঝিন্থ আপন কাজে ॥ ধর ॥ 
যখন দেখিনু, গৌরাঙ্গচরণ, তখনি হরিল মন। 
কুলবতী সতী, যুবতী ষে জন, ত্যজে নিজ পতিধন ॥ 

না জানি ধর্মে, কি জানি কর্মে, কহিতে বাসি হে লাজ । 

লোচনদাসের, মন বেয়াকুল, এবে সে বুঝিল কাজ ॥ ২৪ ॥ 
ক টা 

শ্রীরাগ 
আর শুনেছ আলে। সই গোরা-ভাবের কথা। 
কোণের ভিতর কুলবধূ কাদে আকুল তথ ॥ 
হলুদ বাটিতে গোবরী বসিল ষতনে। 
হলুদ-বরণ গোয়ার্টাদ পড়ি গেল মনে ॥ 

উঠিল গ্বৌবাজভাব সম্বরিতে নারে । 
লোঁছেতে ভিজিল বাটল গেল ছারেখারে ॥ 
কিসের বাধন কিসের, বাড়ন কিসের হলুদ্ব-বাট|। 

আখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা ॥ 



পরিশিষ্ট ২৩১ 
১ 

মনে প্রাণে মেল ধনী কপে মন-প্রাণ টানে । 

ছন্ছনানি মনে লো! সই ছট্ফটানি প্রাণে ॥ 

শীকেতে শুকুত! দিল অন্থলে দিল ঝাল । 

শুকৃন। হাড়িতে চাল দিয়ে ভেজাইল জাল ॥ 

কোথা ছিল নন্দ মাগি এসে দিলে তাড়া । 

শুক্ন। কাঠে ধূমা কি এত বিষম জালা ॥ 

লোচন বলে ঘর বেরলি ভাবচিস কেনে এতো । 

হাঁড়িটা কেন ভাঙলি না কো দিয়ে বেড়ির গুতো ॥ 

লোচন বলে আলো! সই কি বলিব আবু । 

হয় নাই হবার নয় এমন অবতার ॥ ২৫ ॥ পাঠান্তর (২৫ খাতা) 

যথারাগ 

(গৌরের) রূপ লাগি আ্বাখি ঝোরে গুণে মন ভোরু। 

(*গৌর ) 

প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগ হিয়া মোর কাদে । 

পরাণ-পুতলী মোর হিয়া নাহি বাধে ॥ 

আমি কেন স্থরধুনী গেলাম । € গেলাম ! গেলাম !!) 

কেন গোরাবূপে নয়ন দিলাম ॥ 

আমি কেনই চাহিলাম গৌরপানে । 

আমায় হান্লে ছটা নয়ন-বাণে ॥ 

আমার নয়ন বোলে ও-বপ দেখে আসি। 

আমার মন বলে তার হৈগ। দাসী ॥ 

করে নয়ন-পথে আনাগোনা । 

আমার পাঁজর কেটে করুল খানা ॥ 
গৌররূপ-সাগবের পিছল ঘাটে । 

আমার মন গিয়া! তায় পড়ল ছুটে ॥ 
একে গৌররূপ তায় পীরিত মাখা । 
€ তাতে আবার ) ঈষৎ হাসি নয়ন বাক1॥ 

(গৌরের ) ষফত বূপ তত বেশ। 
ও! সে! ভাজিতে পাঁজর শেষ ॥ 



২৩২ ভ্রীপগ্রীচৈতন্যমঙগল 

( গৌরের ) রূপ লাগি আখি ঝোরে। 
গুণে মনোভোর করে ॥ 

( গৌররূপ ) তিল আধ পাসবিতে নারি । 

কি খনে (গৌরাঙ-রূপ) হিয়ার মাঝে ধরি ॥ 
এ বুক চিরিয়া বাখি পরাণেরই সঙ্গ | 
মনে হোলে বাহির কোরে দেখি মুখচন্দ ॥- 
তৈল খুরি, লৈয়। যদ্দি, সিনান্ বাবে ষাই। 
গোরারূপ, মনে পড়ে, পড়ি সেই ঠাই ॥ 

কি করিলি, তৈল ফেলালি, বলযে শাশুড়ী । 

গা থরথর, অঙ্গ কাপে, কিছু বল্তে নারি ॥ 

নিশি দিশি, হিয়ায় জাগে, কি বল্বো তা বলে । 

লোচন বলে, বল্ গো কেনে, পা গ্যালো। পিছলে ॥ ২৬ ॥ 

শাশগ পপ পাপা পাব. ৭ 

যথারাগ 

এক নাগরী, হেসে বলে, শুন্গো মরম সই । 
মরম্ জানিস্, রসিক বটিস্, তেঁই-সে তোরে কই ॥ 

তো বিনে গো, রসের কথা, কইবো কার ঠাই । 
এমন বসের, মাচষ মোরা, কভু দেখি নাই ॥ 

কিবা জলদ্, ঝলক মতি, নাসাঘ নোলক দোলে । 

স্থির হৈতে, নারি গোরার, হাসির হিলোলে ॥ 
হঠাৎকাবে, দেখ তে গেলাম, এমন কে তা জানে । 

অনুরাগের, ডুবি দিয়ে, মন্কে ধরে টানে ॥ 

অঙ্গঘটা, রূপের ছটা, পথে চলে যাষ। 
গৌররূপের, ঠমক দেখে, চমকু লাগে গায় ॥ 

গা থরথর, করে মোর, অঙ্গ সকল কাপে। 

নাসার নোলক, ক্কপের ছটা, হিয়ার মাঝে ঝাপে ॥ 
আড়-নয়নে, ঘোষ্টা দিয়ে, দেখেছিলাম চেয়ে। 
রসের নেটে, নেচে যায়, নদের বাজার দিয়ে ॥ 

তোর! খুবখুব,, রঙ্গে ভুবডূবও বূস-কাঙ্গালি মোরা। 
রসের ডালি; রলে পেলি। নবফ্িশোর গোরা | 
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আর এক, নাগরী বলে, এদেশে না ববো। 

রূসের মালা, গলায় দিয়ে, দেশাস্তরি হবো ॥ 

এদেশেতে কপাট দিলে, সে দেশ তো পাই । 
বাহির গায়ে কাম নাই, চেল) ভিতর গায়ে যাই ॥ 

সাপের মণি, বার্ করিলে, হারাই যদি মণি। 
মণি হারাইলে তবে, না বাচিয়ে ফণী ॥ 

যতন করে, রতন বাখা, বাহিব করা নয় । 

প্রাণের ধনকে, বার্ করিলে, চৌকি দিতে হয় ॥ 
লোচন বলে, ভাবিস্ কেন, ঢোক আপনার ঘর । 

হিয়ার মাঝে, গোরাচাদে, মন ডুবায়ে ধর ॥ ২৭ ॥ 
পিজি ইত টপ 

যথারাগ 

আমার গৌরাঙ্গ নাচে হেমকিরণিয়া । 
হেমের গাছে, প্রেমের রূস, পড়ছে চুয়াইয় ॥ 
ঠার ঠম্কা, কাকাল বাকা, মধুব মাখা হাসি। 
রূপ দেখিতে, জাতিকুল, হারাই হারাই বাসি ॥ 

, অদভুত, নাটের ঠাম, গৌরা অঙ্গের ছটা । 

রূপ দেখিতে, হুড় পড়েছে, নব-যুবতীর ঘটা ॥ 

মন মজিল, কুল ডুবিল, বৈছে প্রেমের বান্। 
লোচন বলে, মদন ভোলে, আর কি আছে আন্ ॥ ২৮ ॥ 

যথারাগ 

হেই গো হেই গো সই, তোরে) বিরল পেয়ে কই। 

স্বপনে শচীর গোর। দেখিলাম শুই ৷ 

গলা আলা মালতী মালা, সরু পৈতা কাধে । 

অমিয়! পারা, কত ধারা, বইছে মুখটাদে ॥ 

হাসি হাসি, কাছে আসি, গলায় দেয় মালা । 

তার কাজ, কৈতে লাজ, কত জানে ছলা ॥ 

আপন বাসে, মুখানি মোছে, চেয়ে থাকে পুন । 

হাতে ধরে, আদর কৈরে, মনের মত যেন ॥ 



২৩৪ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল 

গোরা-প্রেম, যেন হেম, পাসরিতে নারি । 

লোচন বলে, বস্ বিরলে, আয় দুখে মরি ॥ ২৯ ॥ 

যথাবাগ 

হের আয় গো, মনের কথা, বিরল পেয়ে কই। 
শচীর রায়, বিকাল বেলায়, দেখে এলাম সই ॥ 

চন্দন মাখা, চাঁদে ও সই, চন্দন মাখা! চাদে । 
কপালে চন্দন ফৌটা, মন বান্ধিবার ফাদে ॥ 

ভরম সরম করি, ( অম্নি ) আপন সম্বৰি। 
দীঘল আখি, দেখে সখি, আর কি আস্তে পারি ॥ 

গৌররূপ, দেখে হৃদে, হইয়া উল্লাস । 
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ৩০ ॥ 

যথারাগ 
মুখ ঝল্মল্, বদন কমল, দীঘল আখি ছুটি। 
দেখে লাজে, মনঃখেদে, খণ্তন কোটি কোটি ॥ 

চরণতলে, অরুণ খেলে, কমল শোভে তায়। 

চলে চ'লে, ড'লে ড'লে, পড়ছে সখার গায় ॥ 

আমা পানে, নয়ন কোণে, চাইল একবার । 

মন-হরিণী, বাধা গেল, ভূরু পাশে তার ॥ 

গৌরবপ, রসের কূপ, সহজেই এত । 
করলে কলা, বূসের ছলা, তবে হয় কত ॥ 

যদি বাধে, বিনোদ ছাদে, চীচর চিকণ চুল। 
তবে সতী, কুল'বতী, রাখ তে নারে কুল ॥ 

যারে ভাকে, নয়ন বীকে, তার কি রহে মান । 

য্দি যীন্তচ, 'ভবে কি বাচে, রসবতীর প্রাণ ॥ 

যদ্দি হাসে, রুতই আসে, বাশি রাশি হীরে। 
নয়ন মন, প্রাণধন, কে নিবি আয় ফিরে ॥ 

গলায় মালা, বাহু দোলা দিয় চলে যায়। 

কামের রতি, ছেড়ে পতি, ভজে গোরার পায় ॥ 
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কঠোর তপ, করে জপ, কত জন্ম ফিরে। 

হিয়ায় থুয়ে, পরাণ দিয়ে, দেখি নয়ন ভবে ॥ 

লোচন বলে, ভাবিস্ কেন, থাক আপ্নার ঘর। 

হিয়ার মাঝে, গোর| নাগর, আটক ক'রে ধরব ॥ ৩১ ॥ 
সাজের সেজান 

যথারাগ 

নিরবধি গোরারূপ, €( মোর ) মনে জাগিয়াছে গো, 
কহ সখি কি করি উপায়। 

ন! দেখিলে গোরারূপ, বিদরিয়া যায় বুক, 

পরাঁণ বাহির হৈতে চায় ॥ 

সখিহে! কিবুদ্ধিকরিব। 

গৃহ-পতি-গুরুজনে, ভয নাই মোর মনে, 

গোর! লাগি প্রাণ তেয়াগিব ॥ প্র ॥ 

সব সুখ তেয়াগিব, কুলে তিলাগলি দিব, 

গোরা বিন্ন আর নাহি ভায়। 

নিঝোরে ঝরয়ে আ্বাখি, শুন্-হে মরম সখি, 

লোচনদাস কি বলিবে তায় ॥ ৩২॥ 

যথারাগ 

নবদ্বীপ-নাগরী আগরি গোরারসে। কহিতে গৌরাঙ্গ-কথা প্রেমজলে ভাসে ॥ 
'ভাবভবে ভাবিনী পুলকভরে ভোরা। শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা! ॥ 

গোরা-ব্পগুণ-অবতংস পরে কাণে। দিবানিশি গোর! বিনা আর নাহি জানে ॥ 

গোরোচন। নিবিড় করিয়া মাথে গায়। যতন করিয়া গোরা নাম লেখে তায় ॥ 

গোরোচন! হরিদ্রার পুতলী করিয়া । পুজয়ে চক্ষের জলে প্রাণফুল দিয়া ॥ 
প্রেমনেত্রে প্রেমজল ঝরে ছুনয়নে । তায় অভিসিঞ্চে গোরার রাঙ্গা! ছু-চরণে । 

পীরিতি নৈবেছ্য তাহে বচন তাম্থুল। পরিচর্ধ্যা করে ভাব সময় অন্থকৃল ॥ 
অঙ্গকাস্তি-প্রদীপে করয়ে আরত্রিকে । কঙ্কগ শবদে ঘণ্টা আনন্দ অধিকে । 

অঙ্গগন্ধ ধৃপধূনা বহে অনুরাগে ৷ পুজা করি দরশ-পরশ-রস মাগে ॥ 
দিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল । লোচন বলে এত দিনে জ্ঞান শেল গেল ॥ ৩৩॥ 

ওরাই নাজ 
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স্থহই 
গোরারূপ, স্থধাহদে, মন ডুবায়ে থাকি । কপাট খুলে, নয়ান মেলে, গোরাাদে দেখি 

আই গৌ মাই। এমন গোরা, রসে ভোরা, কোথাও দেখি নাই ॥ পক ॥ 
নৈদে মাঝে, ভক্ত সাজে, আইল রসের বেশে । 
রাধাক্ধপে, মাখা গোরা, ভাল তুলাচ্ছে রসে ॥ 

রূপের ছটা, বিজুবী বাটা, রূপে ভূবন ভোলে । 
গোরাবূপ, ভুবন-ভূপ, পাশরা যে নারে ॥ 

ধীর শাস্ত, রসে দাস্ত, হেরলে নয়ন-কোণে। 

লোচন বলে, কুতৃহুলে, গোরা ভাব মনে ॥ ৩৪ ॥ 

রসরাজ 

কল্যাণী 

অরুণ কমল তআীখি, তারক ভ্রমরা পাখী, ডূবুড়ুবু করুণা মকরন্দে । 

বদন-পুণিমা্টাদে, ছটায় পরাণ কাদে, তাহে নব প্রেমীর আরস্তে ॥ 
আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমার ভরে, শচীর ছুলাল গোরা নাচে । 

জয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়। চমক লাগে, মদন-মোহন নটরাজে ॥ 

পুলক পুরল গায়, ঘন্দন বিন্দু বিন্দু তায়, বরোমচক্রে সোণার কদস্ব। 

প্রেমার আরস্ভে তন, যেন প্রভাতের ভান্থ, আধবাণী কহে কন্বুক | 

শ্রীপাদ-পছুম্-গন্ধে, বেটি দশ নখ চাদে, উপরে কনক-বস্করাজ । 

যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে, চম্কয়ে অমর-সমাজ ॥ 

সপ্তছ্বীপ-মহীমাঝে, তাহে নবছীপ সাজে, তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ । 
তাহে নব-গৌর্হরি, গুণ সংকীর্তন করি, আনন্দিত এক ভূমি আকাশ ॥ 
সিংহের শাবক যেন, গভীর গঞ্জন হেন, হুঙ্কার-হিলোল প্রেমসিন্ু। 
হবি হরি বোল বলে, জগত পড়িল ভোলে, দুকুল খাইল কুলবধূ ॥ 

অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন, তারে লীল বিনোদ-বিলাস। 
কোটি কোটি কুস্থমধন, জিলিয়! বিনোদ তন্থ, তাহে করে প্রেমার প্রকাশ ॥ 
লাখ লাখ পূর্িমা্টাদে, জিনিয়! বদনছ'ণদে, তাহে চারু চন্দন চক্দ্রিমা। 
নয়ান অঞ্চল ছলে, ঝর ঝর অমিয়! ঝরে, জনম মুগধ পাইল প্রেম! ॥ 
কি কব উপমা সার, কক্ষণ! বিগ্রহসার, হেন ব্ধপ মোর গোরারায় । 
প্রেমায় নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে, আনন্দে লোচনদাস গায় ॥ ৩৫ | 

০১ 



পরিশিষ্ট ২৩৭ 

স্থহিনী বা তুড়ি 
গোরা নাচে নব নব বঙ্গিয়া। 

হেমকিরপিয়া, বরণখানি গোরা, প্রেম পড়িছে চুয়হিয়! ॥ প্র ॥ 
গুণ শুনিয়া, মন মানিয়া, দেখিয়! নাটের ছট1। 
রূপ দেখিবারে, ড় পড়িয়াছে, নদীয়া-নাগরীর ঘট] ॥ 
গৌর-বরণ, সক্ুয়া বসন, সরুয়! কাকালি বেড়া । 
লোচন কহিছে, ছুদিকে ছুলিছে, রঙ্গিয়া পাটের ভোর! ॥ ৩৬ ॥ * 

পিপিপি আআধপািিসপশাটি পাশ পাশ 

ভাবাবেশ 

কামোদ 

নাচে শচীনন্দন, ভকত-জীবনধন, সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ । 
অদ্বৈত শ্রীনিবাস, আর নাচে হরিদীস, বাস্থঘোষ, রায় রামানন্দ | 
নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বোলে পহ' হবি হরি, প্রেমায় ধরণী গড়ি যায় । 

প্রিয় গদ্দাধর আসি, প্রভুর বামপাশে বসি, ঘন নরহি মুখ চায় ॥ 

প্রত নাহি মেলে আখি, কহে মোর কাহ। সখী, কাহ। পাব বায় দবশন। 

কহ কহ নর্হরি, আর সম্বরিতে নারি, ইহা বলি ভেল অচেতন ॥ 
এখনি আছিন্ু সেথা, কে মোরে আনিল এথা, বসে বূসে নিকুগ্র-ভবন | 

গেল স্ছখ সম্পদ, এবে ভেল বিপদ, বিষাদয়ে এ দাস লোচন ॥ ৩৭ ॥ 

সোমার 

তুড়ী 
কি ভাব উঠিল মনে, কান্দিয়া আকুল কেনে, সোণার অঙ্গ ধুলায় লোটায়। 
ক্ষণে ক্ষণে বুন্দাবন, করে গোবা৷ সোওবরণ, ললিতা বিশাখা! বলি ধায় ॥ 

রাধা-ভাব অঙ্গে করি, রাধার বরণ ধরি, রাধা বিন আর নাহি ভায়। 

স্থরধুনী-তীবে বন, দেখি মনে বৃন্বীবন, ষমুনা-পুলিন বলি ধায় ॥ 
রাধিকা রাধিক1 বলি, ভূমে যায় গড়াগড়ি, বাধা-নাম আঅঁপয়ে সদায় । 

প্রেমরসে হৈয়া ভোরা, সংকীর্তন মাঝে গোরা, বাধা-নাম জীবেরে বুঝায় ॥ 

ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা, ছুনয়নে প্রেমধারা, পীতবসন বংশী চায়। 
প্রেমধন অনুক্ষণ, দান করে জনে জন, এ লোচনদাস গুণ গায় ॥ ৩৮ ॥ 

ক পর পন পাত বাত অসশ পাপা ০ 

* গৌরাঙ্গ নাচিছে, দেখিয়া হইছে, নয়নানন্দ ভোরা॥ পাঠীন্তর | 
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পিপিপি সাপ পলা সি শীশাশী  শশিিশীিশীটটী শী 1৯০১ ৬ 

স্থৃহই 
বূজনী জাগিয়া গোরা থাকে । হা নাথ হা নাথ বলি ভাকে ॥ 

প্রভাতে উঠিয়া গোরারায়। চঞ্চল নয়ানে সদা চাষ ॥ 
নমিত বদনে মহী লেখে । আ্রাখিজলে কিছুই না দেখে ॥ 

লোচন কহে এই রস গু । বুঝয়ে রসিক জন না বুঝয়ে মৃঢ ॥ ৩৯ ॥ 

বিয়ে দেখতে আয় সত্ব । 

একলা যেতে মন সবে না, গা কাপে খরথর ॥ 

লেগেছে গৌর-আগুণ কুলের ঘরে, কি কর্বি তাই কর। 
বাজলো সই বিয়ের বাজনা, ঘরে আগুণ, উঠলো বিষম ঝড ॥ 

দিয়েছে আমার বিয়ে পোড। বিধি, থাকৃতে বিশ্বস্তর | 

রইলো! ছুঃখ মনে মনে, মনাগুণে জ্ল্তেছে অন্তর ॥ 
লোচন কয় দুঃখ ঘুচাইতাম, আগুণ দিতাম, চিন্লে বিধির ঘর ॥ ৪০ ॥ 

আমা পানে ফিরে চাও হে, ( ওহে ) গৌর্কিশোর । প্। 
আমা পানে চেয়ে কও কথা । আমার ঘুচাও হে মনের ব্যথ। ॥ 

আমার অনেক দিনের সাধ আছে । আমি বসবে তোমার কাছে ॥ 

( ওহে ) বিবাহের বর যে জন হয় । ছুটো রূসের কথা (তার ) টৈতে হয় ॥ ৪১ ॥ 

বেরোলো। পাঁডার লৌক চোব ঢুকেছে ঘরে । 
চোরের গলায় ফুলের মাল ঘর মৌ মৌ করে ॥ 
না লয় মোর ঘটি বাটা, না লয় মোর খুরী | 

যে ঘরেতে সুন্দরী বৌ, সেই ঘরেতে চুরি ॥ 
দুয়ার চেপে বস্লো বুভি চোর ধৰিবার আশে । 

ঠম্ক দিয়ে চোর পালালো, লোচন দেখে হাপে ॥ ৪২ ॥ 

শুনলো সজনি, আমি সে অবলা স্থরধুনী তীবে গিয়ে । 
লাজের মাথাটা, খাইয়ে আইলাম, কীপিছে আমার হিয়ে ॥ 
গৌর-বরণ, রসের মূরতি, দেখিলাম ঘাটের কুলে । 
আধ-নয়ানে, বয়ান হেরিতে, বাতাসে ঘোমটা খুলে ॥ 



পরিশিষ্ট ২৩৯ 

বুকের বদন, খসিয়। পড়িল, ভরেতে পরাণ ঘোরে। 
পবন ঝটকে, নটন নটকে, ফটুকি আইলাম দূরে ॥ 
তা দেখি হাসিয়া, উলিয়া পড়িল, রসিক গৌরাজরায় । 
পে রঙ্গ দেখিয়া, মর্মে মবিন, সে কথা কহিব কায় ॥ 

দর্দি হইলে, দরদ বুঝায়ে, তাহারে নাহিক ভর । 
জনম ভরিষে, মরিব ভরায়ে, বিষম আমার ঘর ॥ 

লোচন কহয়ে, দরদি পাইলে, পরাণ বাটিয়া দি। 

যাহার যাহাতে, মর্ম পশিল, ভরেতে করিবে কি ॥ ৪৩ ॥ 

এক নাগরী হেসে বলে শোন গো মর্ম সই। 

তুই সে আমার মরম জানিস্ তেই সে তোরে কই ॥ 
যখন আমি জলকে গেলাম হেরে হইলাম ভোর । 

মনের ভিতর রসে পাইলাম নবকিশোর গোরা ॥ 

আর এক নাগরী বলে এ দেশে না ববো। 

(আমরা) রসের মাল গলায় দিয়ে দেশান্তরি হবো ॥ 

(তার) বালাই লয়ে মরে যাই সহজ মানুষ গোবা। 

বাহিরে আছ ঘরে ঢুকনা বস-কাঙ্গালী তোরা! ॥ 

লোচন বলে হ্াাদে ওলো নদের নাগরী যত । 

গৌর-প্রেমে বাধা গেলে এ জনমের মত ॥ ৪৪ ॥ 

এক নাগরী বলে হেইগো শোনগো মরম সই । 
মরম জানিস্ রসিক বটিস্ তেই 'সে তোরে কই ॥ 

গুপ্ত কথ! কৈতে ব্যথা না কহিলে নয় । 

আহা মরি নদের চাদ নিগুঢ় রসিক হয় ॥ 
হটাৎ কেনে দেখ তে গেলি লাজের মাথা খেয়ে । 

কেমন দেখলে নদের চাদ আধ-নয়ানে চেয়ে ॥ 

অনুমানে বুঝলাম রসের রসিক বটিদ্ তোবা। 

বূসের ডালি রসে পেলি নবকিশোর গোরা ॥ ] 

আর এক নাগরী বলে এ দ্বেশেতে না ববো। 

গ্বৌর-রসের মালা পরে দেশাস্তরি হবো ॥ 
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এই দেশে কপাট দিলে সে দেশকে পাই। 

বাহির গায়ে কাজ নাইকো ভিতর গীয়ে যাই ॥ 
গাল মুটুকী হেসে বলে এইটী রসিক-নারী | 
এসে যাবার পথ বটে সেই এসে যেতে পাবি ॥] 

সাপের মণি সাপের ভিতর বাইরে এসে যায়। 
ঘর বাহিরে নর্দের চাদ দেখনা কেন তাষ ॥ 

বালাই লয়ে মরে যাই নবকিশোর গোরা । 
বাহিরে আছ ঘর ঢুকনা রস-কাঙ্গালী তোরা! ॥ 
লোচন বলে শুন শুন নব-নাগরী যত । 
রসের জালে বাধা গেলে এ জনমের মত ॥ * | ৪৫ ॥ 

হারতে 

শুনগে। মরম সই, মরম তোমারে কই, না কহিলে না পারি রহিতে। 
এহ নবযৌবন, জাতি কুল প্রাণধন, সাধ হয় গোরাাদে দিতে ॥ 

সিগ্ধকান্তি সুমাধুর্য, দেখিয়া কে ধরে ধেরধ্য, গরবিনীব গরব লুকায় । 
হেদে শুন রঙ্গ আর, কোন কোন অবলার, অনুরাগ অন্তরে বাশায় ॥ 
মন তার করে চুরি, দিয়ে অন্ুরাগের ডুরি, আনন্দবসের নিধি গোরা । 
এমন করিছে হিয়ে, এ দেহ গৌরাঙ্গে দিয়ে, রসের ভিখারী হই মোরা ॥ 

রসানন্দ রসে ভোরা, ভালে ভুলাইলে গোরা, বাউলি হইল সব নারী । 
এ দাস লোচন বলে, নরহরির পদতলে, শ্রীগৌরাঙ্গের যাঙ বলিহারি ॥ ৪৬ ॥ 

পাতার 

ছুটা আখি ছল্ছলায়ে এক নাগরী বলে । 

গৌর-লেহের কিবা জানি রসে অঙ্গ ঢলে | 

অনেক দিনের সাধ ছিল মোর অধর-রস পিতে । 

মনের দুঃখে ভাবন। করে শুয়েছিলাম বেতে ॥ 

যখন আমি মাঝ নিশিতে ঘুমে হয়েছি ভোবা। 
তখন আমি দেখছি যেন বুকের উপর গোর! ॥ 
নবকিশোব গাঁখান্ি তার কাচা-ননী হেন। 

ভুজলতায় বেঁধে কথা কয় ছেড়ে দিব কেন ॥ 

হেন মতে মন ডুবাতে ঠেকলাম্ স্থখের হুঃখে। 

বদন ঢলে অধর-রস পড়লে। আমার মুখে | 
স্পীকার 

*' ২৭নং পর আষ্টব্য। 



৩৯ 

অধর-বস খেয়ে তাপিত প্রাণ যে শীতল হলো । 

পরিশিষ্ট ২৪১ 

বি্লাসাস্তে সময় মতে নিশি পোহাইল ॥ 

হায় হায় বলি আমি উঠলাম চমকিয়ে । 
হায়রে বিধি রসের নিধি নিলি কেন দিয়ে ॥ 

লোচন বলে কাদছিন্ কেন ঢোক আপনার ঘর । 

হিয়ার মাঝে গোরা্টাদে মন্ ভুবায়ে ধব ॥ ৪৭ ॥ 

গৌরাঙ্গ-নাগর, রসের সাগর, কৌতুক করিয়ে মনে। 
ধরি নারী-বেশ, নগরে প্রবেশ, অশেষ চাতুরী জানে ॥ 
নীলসাড়ী পরে, যায় ধীরে ধীরে, অঙ্গভঙ্গি করি পথে । 

সোণার বরণ, ঠাদ সে বদন, ঘোমট। ঝাঁপল তাতে ॥ 

নদীয়া-নাগরী, কাখে কুস্ত করি, জল ভরিবারে যায় । 

হেনকালে পথে, দেখে আচস্বিতে, হাসিয়ে নাগরী প্রায় ॥ 

আমাদের বাড়ি, এস হে সুন্দরী, যতনে লইয়া গেল । 

আদর করিয়া, তাহারে লইয়া, বসিতে আসন দিল ॥ 
ক্পুর তান্বুল, যতনে আনিয়া, ঘেরিয়া বলিল সখি । 
কি নাম.তোমার, কোথা! তোমার ঘর, কভু না তোমাবে দেখি ॥ 

কিসের লাগিয়া, এসেছ নদীয়া, স্বকপ ক্হন। মোবে। 

ন1 কহিবে যদি, আমার সপথি, বিবোধ করেছ ঘরে ॥ 

সখি কহন। মনের কথা । 

পতির সহিতে, বিরোধ কৰিয়া, অনুরাগে যাবে কোথা ॥ 

শুনি সখী বাণী, গৌর-গুণমণি, মুখে সছ্ স্বছ হাসি । 
হাসির সহিতে, বেশর ছুলিছে, বিজুরী সহিতে আসি ॥ 

রসময় তথা, হাসি কয় কথা, নাগরী বুঝিল কাজ । 
লোচন কহয়ে, নাগরী নহে যে, গৌরাঙ্গ রসিকরাজ ॥ ৪৮ ॥ 

হেদে হে নাগরী, দেখে দেখে মরি, তোদের ঠমক ঠাট । 

তোরা যেন রাজা, মোরা যেন প্রজা, এবার তোদের নাট | 

বিধি দিয়েছেন তোদের তরে । 

তোদের স্সার, সারগা এবার, বঞ্চিত মোদের ঘবে ॥ 



২৪২ 

গরবে পৃথিবী, দেখ সরা খানি, ডাকিলে না শুন কাণে। 

ও নবযৌবন, দেখিতে চিকণ, বোয়ে যাবে দিনে দিনে ॥ 
এবার তোদের, বড় অহঙ্কার, এ স্থখ সম্পদ পেয়ে । 
তোদের ঘরেতে, পুরুষ করিব, আমর হইব মেয়ে ॥ 

দেখায়ে ভূলাব, নিকটে ন! যাব, ডাকিলে না কব কথা । 
তখন ঝুরিবি, পিরীতি বুঝিবি, মরমে পাইৰি ব্যথা ॥ 

এ দাস লোচন্, কহিছে বচন, শুনলো নাগরী যত । 

0 -নাগরে, বেঁধেছো অন্তরে, সেধে নেগ! মনের মত ॥ ৪৯ ॥ 

ধূয়া। ওগো ওগো অমনি ডুবলো। 

গৌর-প্রেম-পাথারের মাঝে, এখনি যে এলো সেও তো ডুব লো ॥ 
্থধাকরময় রে গোরা প্রেমের পাথার । 
তাহে ডুব লো তব্ণী-মন না! জানে সীতাব ॥ ৫০ ॥ 

রূসিকা-রমণী ধে গে। ধনি, রসিকা-রমণী ষে। 

মদনমোহন গৌরাঙ্গ-বদন, দেখিয়া জীবে কি সে ॥ 

যে ধনী রঙ্গিণী হয় গো সজনি, যে ধনী রঙ্জিণী হয়। 

ভুরু ভাঙ. ধন সন্ধান বাণে, তার কি পরাণ বয় | 

বসের পরাণ যার গে! সনি, রসের পরাণ যার। 

গৌবাঙ্গ-টাদের ভঙ্গিম! হেরিয়া, কুলে কি করিবে তার ॥ 
যে জানে পিরীতি-ব্যথা গো সজনি, যে জানে পিরীতি-ব্যথ]। 

সেও কি শুনিয়া ধৈরষ ধরয়ে, সে চাদ-মুখেব কথা ॥ 
বিলাসিনীবর মনে সুখ গো সজনি, বিলাসিনীর মনে সুখ । 

আজাহু-বাহ হেরিয়া ঝুরয়ে, পরিসর গোরার বুক। 
কামিনী কামনা করে গে! সজনি, কামিনী কামনা করে। 

গুরুয়৷ নিতম্ব বিলাস রসের, পরশ পাবার তরে ॥ 

লোচনদাসের চিতে গে! নাগরী, লোচনদাসের চিতে। 

সদা আলিগিয়া গৌরাঙ্গ নাগবের, অধরের স্থধা পিতে ॥ ৫১ ॥ 
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আর শুনেছ কালিকার কথ! সই কহি তোরে । 
শচীর গোর! বিকাল বেল! দেখিন্থু বাজারে ॥ 

হে হে হেইলো যেন চন্দন-মাখ। চাদ । 
কপালে চন্দন ফোটা মন বাধিবার ফাঁদ ॥ 

কাখে হইতে খসে কলসী আউলাউলা গা । 
বাউলির পারা হইলাম, না চলয়ে পা ॥ 

ভরমে সরমে যদি আপনা পাসবি। 

দীঘল আখি দেখে বুক ধরাইতে নারি ॥ 

যে এক ননদী সঙ্গে সেহ মোর মত। 

তবে ডর কি কহে লোচন কহ না বেকত ॥ ৫২ ॥ 

ঠার ঠমকা কাকাল বাকা মধুর মন্দ হাসি। 
রূপ দেখিয়া জাতি-কুল হারাই হারাই বাসি ॥ 
কি করিলি তৈল ফেলালি বলে বুড়া নারী । 

বুড়ীর ডরে গা থরথর কিছু বল্তে নারি ॥ 
গলায় আল! মালতীমাল1 সরু পৈত৷ কাধে । 

কথার ধারা অমিয় পারা বৈছে বদনাদে ॥ 

লোচন বলে কি কৈলি চাইলি উহার পানে । 
ছুকুল খালি কুল মজালি নয়ন দিলি কেনে ॥ ৫৩ ॥ 

আয়লে! সই ভাল হলে গিয়াছিলি কোথা। 

বড় ভারি ৫ৈতে নারি আনমনের কথা ॥ 

সাজের বেলা করে ছলা জল ভরিতে গেলাম । 

শচীর গোরা দেখে মোরা লাজের মাথা খেলাম ॥ 

দরদরিয়ে বুক বহিয়ে পড়ছে চোখের জল। 

পুলক ঘট! শিমুল কাটা ঢাকতে করি ছল ॥ 
থর থর থর চরণ অধর ধর ধরিতে নারি । 

নয়নকোণে বিধলে প্রীণে আর কি আস্তে পাবি ॥ 

অবশ হলো অঙ্গ আমার কিবা হয় শেষে। 

লোচন বলে ওলো দিদি কলসী গেল ভেসে । ৫৪ ॥ 
শরারাহাাররাারাররতর 
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শুন শুন প্রাণ সই মরম কহিয়ে গো, কিনা হলে। কি করি উপায় । 
নদীয়া-নগরে বড় প্রমাদ পড়িল গো, বসতি করিতে হলে। দায় ॥ 
শচীর দুলালচাদ ফাদ পাতিয়াছে গো, রমণী চলিতে নারে পথে । 

বঙ্কিম নয়নের কোণে যার পানে চায় গো, হরে মন প্রাণের সহিতে ॥ 
মদন-ধনুয়া জিনি ভূরুর ভঙ্গিমা গো, বদন শরদশশী জিনি । 

স্থব্ঙ্গ-প্রবাল জিনি অধরের শোভ1 গো, মুকুতা-দশন দুই পাতি ॥ 
করিবর-শুণ্ড জিনি বাহুর বলনী গো, করতল হিন্থুলে মণ্তিত। 

কাচা-কাঞ্চন তন্ছ গোরচনা দিয়ে গো মাজিয়াছে মিশায়ে তড়িৎ ॥ 
কিবা সে টাচর কেশ পীঠেতে ছুলিছে গো, কেশরী জিনিয়! কটাদেশ। 

সক্ষয়া বসন তায় কিমতি সেজেছে গো মদনমোহন গোরাবেশ ॥ 

স্থগঞ্ধি চন্দন গায় কপালে তিলক গো, কে দিল মালতী মাল৷ গলে । 
বাহু ছুটা দোলাইয়! পথে চলে যাঁয় গো, দেখিয়া সতীর মন টলে ॥ 

শুনিয়া লোকের মুখে অপরূপ রূপ গো, আমার দইব ঘটে গেল । 
ঈষৎ নয়নের কোণে চকিৎ্ চাহিলাম গো, তন মন প্রাণ হবে নিল ॥ 

জাতিকুলশীল ব্রত নিছনি করিয়ে গো, কি আর যৌবন-ধন লিখি । 
কি খেনে গৌরান্্রচাদ অন্তরে লাগিল গো, ভিতরে বাহিরে সদা দেখি । 
কহয়ে' লোচন দাস হিয়া অনুরাগ গো, কেন হেন না হেল আমার । 

৫ -সাধের হার কলঙ্ক গাথিয়ে গো, গলায় পরিয়ে নিতাম হার ॥ ৫৫ ॥ 

চলগে। সজনি পিরীতি নগরে, বসতি করিগে মোরা । 

মরম ন! জানে ধরম বাখানে, চৌনাশি ভ্রমিবে তারা ॥ 
সদর ছুয়াবে কপাট হানিয়ে, খিড়কী দরজা খোল] । 

চলগে! সজনী নিশ্চিন্ত হইয়ে, আধারে দেখিবি আলা ॥ 
আলার ভিতরে গোরাবে দেখিবি, চৌকি রাখিবি তথা । 
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে, মরমে পাইবে ব্যথা ॥ 

সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে, এ কথা না কহ কাকে ॥ 

সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর, জানয়ে সকল লোকে ॥ 
পিক্বীতি-নগরে মাছ্ষ রতন, বিরাজে সহজ-ঘবে। 

ধরম করম কুলের আচার, সেখানে যাইতে ন। পারে ॥ 
সেখানে কিসের ধরম করম, যেখানে বিরাজে গোরা । 

এ দাস লোচন কহয়ে বচন, দশদিক তার আল? ॥ ৫৬ ॥ 

সপপীপা শী শিশছি পিপি পাপ রাজার 



পপ পপ পপি 

পরিশিষ্ট ২৪৫ 

দিদি কৈলে বটে বূপের ঘাটে, বুকের পাটা তোর । 

রূপ-সাধনা মোর্ হলে! না, মর্দন-রসে ভোর ॥ 

আর নাগরী বলে গে। দিদি, কইলে এমন কেনে । 

ফণির মাথায় ফণি দিয়ে, ভেটগাঁ রূপের সনে ॥ 

রূপকে হেবে বইবি সুখে, মদন যাবি তুলে । 

মনেব মতন নাগর পাবি, কইবি কপাট খুলে ॥ 

খুল্বি বখন দেখবি তখন, রূপ স্বৰপে মাথা । 

বাকাধ বাকায় দেখা হলে, ঘুচবে মনের ধোকা ॥ 

ধোকাঁব কাটি পরিপাটি, জগত গেছে মেতে । 

ত্ীধাব ঘরে ঘুরে মবে, যমের ঘরে যেতে ॥ 

শমন বাজা বাজার খুলে, বসে আছে যে। 

ঘবেব মাণিক পরকে দিয়ে, বন হাতাডে মজে ॥ 

মনে মনে আলো জেলে, থাকগা অন্থরাগে । 

লোচন বলে এই তত্ব, রাগ তত্ব গাগে ॥ ৫৭ ॥ 

পি শর নি সপন 

শুনলো সুন্দরী, না করি চাতুরী, মরম কহিয়ে তোবে। 

শচীর দুলাল, বিনোদ নাগর, স্বপনে দেখেছি তারে ॥ 

হাসি হাসি আসি, মোব কাছে বসি, যে সব করিল কাজ। 

অতি বিপবীত, তাহার চরিত, কহিতে বাসিয়ে লাজ ॥ 

আপন গলার, গজমতি হার, ষতন করিয়ে মোরে । 

বিচিত্র বসন, রতন ভূষণ, পরাইল থরে থবে ॥ 

কাজরে সজল, নয়ন যুগল, মাজয়ে বয়ান চাদ । 

করিতে চুম্বন, পাইন চেতন, হৃদয়ে লাগল ধাঁদ ॥ 

্বপন-তরাসে, ঠেসিয়া বালিসে, মুখে নাহি সরে ভাষ। 

বসন সম্বরি, কাঁপি থরথবরি, কহয়ে লৌচন দীস ॥ ৫৮ ॥ 

বেকত হবে মনের কথা, দিন দুই তিন বই। 

হিয়ায় বসিল গোরা, কিবা হবে সই | 

গৃহকাজ করিতে চাহি, হাত নাহিকো 
আসে । 

গৌররূপে মন মজিল, সকলই গেল ভেসে ॥ 
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গোরা-প্রেমে গা আউলা ইয়ে, পড়ে থাকি ভূমে। 
স্বপনে দেখিয়ে গোরা, রাতি আব দিনে ॥ 

গৃহ মাঝে শুয়ে থাকি, ঘর মৌ মৌ করে । 
যে দিকে সে দিকে গোরা, দেখি নিরস্তরে ॥ 
রসহীন বিহি ভালে, না! জানে সজনে । 
কুলবতী করে কেন, এ রসিক জনে ॥ 

লোচন বলে ঠেকে গেলা, গোরাাদের ফাদে । 
বোল বলিতে নারে সবে, কোণে বসি কাদে ॥ ৫৯ ॥ 

মরি কি গৌররূপ রসভূপ অপর্ধপ রূপলাবণী। 
বাঁচি না ও বাঁচি না ( গৌর বলে ) আর কত বা কাদ্বো! ধনি ॥ 
প্রতি অঙ্গ অনঙ্গে গঢা নবীন-কামের কোড়া হে। 

কত সতী কুলবতী ছাড়িয়ে নিজপতি, গৌররসে পাগলিনী পাগলিনী গো । 
মজিল আমার মন ইহ নবযৌবন হে। 
সই সই তোরে বলি, দিব ডালি, গৌরপদে নিছনী, নিছনী গো । 
হব গৌর-কলঙ্কিনী, কলঙ্কের হার পরবো আমি হে। 
যে যা থলে সে তা বলুক, নিজ লোকে ছাড়ে ছাড়ুক, 
করবো হিয়াতে দোলনী দোলনী গো । 

গৌর-গরবিনী হব, গরব করে বেড়াইব, 
আগে পাছে নাহি চাব, মনের সাধ মিটায়ে লব, 
মে আমার তার আমি, তাঁর আমি গে! । 

শোন্লো৷ শোন্ বিনোদিনী, লোচন কয় তোর সঙ্গিনী, 
তোর সঙ্গে রসরঙ্গে গোডাইব দিবস রজনী, রজনী গো ॥ ৬০ ॥ 

ম্কর-কুগুল কাণে বনমাল! গলে । কাযিনী-মোহন-ফুল শোভ। করে ভালে ॥ 

নর্দীয়ার বাজারে গৌরটাদ চলে যায়। চঞ্চল নয়ন করি ছুই দিকে চায় 
তা দেখিয়! কুলবধূ কোণে বসে কীর্দে। বিপাকে হবিণী যেন পড়ে গেল ফাদে । 
কাকালে আপন কর দিয়ে গোরারায়। নব-গজরাজ জিনি চরণ বাড়ায় ॥ 
শুধু স্ধাময় গৌরার বাহুর দোলনী। দীঘল নয়ান তাহে ভাতিয়া চাহনী । 
কি হইল গোবার কূপ শয়নে স্বপনে । €লাচন বলে এনা ছুঃখে মুই মৈচ্ছ মেনে ॥ ৬১ ॥ 



পরিশিষ্ট ২৪৭ 

আহা! মরি মরি সই কিবা রসের ছাদ । কেবা দিল গোবা-অঙ্গে পেড়ে এনে চাদ ॥ 
চাদ নয় ফাদ নয় হৃদয়-কাট। ছুবী। আকাশের চাদ কেনগে! মন করিবে চুরী ॥ 
ডর আর নাই সই, ডর আর নাই। বুক স্থির করি সবে রহ এক ঠাই ॥ 
বলে বলুক লোকে বলুক গৌর-কলঙ্কিনী। ধিক্ যার! কুল ব্বাখে সেই' কুলের কামিনী ॥ 
নদীয়া-নগরে গোরাাদ চলে যায় । চঞ্চল নয়ন করি ছুই দিকে চায় | 
ত৷ দেখিয়া কুলবধূ কোণে বসি কাদে । বিপাকে হরিণী যেন পড়ে গেল ফাঁদে ॥ 
নাগরীদের নেত্র যেন ভরমরার পাতি । গৌর-মুখ-পন্ম-মধু পিউ মাতি মাতি ॥ 
পদ্মমধু পানে তাদের দেখিয়া উল্লাস। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥ ৬২ ॥ 

গৌরাঙ্গরূপের তরঙ্গ লহরী, মরমে বিদ্ধিল লেহ। 

কাদে ফুলি ফুলি নদীয়া বাউলী, ঢলিয়া৷ পড়েছে দেহ ॥ 

অতি স্থকোমল বচন শীতল, সবারি নবীন বাগ। 

নবীন বয়সে নবীন মর্মে, লাগিল গৌরাঙ্গ-দাগ ॥ 
কথন কখন, মনের বিষ়োগে, বিরলে বসিয়ে রই । 
গৌরাঙ্গ বলিতে ঠোর নাহি থাকে, অবশ হইয়া যাই ॥ 
সে যে কুলবতী রসিকা! যুবতী, নবীন ভাবের ভার । 
গৌরাঙ্গ-রূপের লাবণ্যমাধুরী, অস্তরে ভিজিল যার ॥ 
নিগুঢ় নদীয়া নিগুঢ নাগরী, নিগুঢ় গৌরাঙ্গরায় | 
লোচন কহয়ে, সহজে সহজে, পরাণ মিশিয়া যায় ॥ ৬৩ ॥ 

পুরট স্ন্দর ছ্যুতি, তরুণ কুগ্জর গতি, অরুণ আখি করুণ আলয়। 

ও চাদ বদনে তায়, একবার যারে চায়, কুল লৈয়া সে কি ঘরে যায় ॥ 

রঙ্গিয়া! সঙ্গিয়া তার, সমবায় সবাকার, হাসিয়। কহয়ে ঠারেঠোরে। 

চাইয়া নয়ান কোণে, হিয়া! লইল প্রাণে, শপত করিয়া সখি তোরে ॥ 

কনকের দণ্ড যেন, ভূজের বলন হেন, আরোপিয়া বয়স্তের কাধে । 

গলে মালতীর মালে, বেড়িয়া বকুল ফুলে, মদন ফাপরে পড়ি কাদে | 

যতন করিয়! বিখি, নিরমিল রসনিধি, স্থখের পাথার নদীয়ায়। 

লোচন বোলয়ে শুন, এহ নবযৌবন, নিছিয়া নিছিয্া ফেলি পায় ॥ ৬৪ ॥ 



২৪৮ শ্রীশ্রীচৈতন্তমঙ্গল 

ভাবিয়া গোরার রূপ এ দিন যামিনী। হৃদয়ে বসিল কাচা সোণার বরণ খানি ॥ 

দশদিক ভরি হৈল প্রেমের কান্দনা । গোর। গোরা বলিয়া কি হইল ঘোষণা ॥ 

গোর। পরিবাদদ এত নহে পরমাদে । গোরা লাগি হেরব সব নট চাদে ॥ 

কলঙ্কী হইব সখি কলঙ্কী হইব। না সহে লোকের কথা বল কি করিব ॥ 

ষে দিকে চাহিহে সখি সেই দিকে গোরা । লোচন ক্হয়ে গোবা বড মনচোরা ॥ ৬৫ | 
(কিরেত 

কিয়ে কাচা কাঞ্চন চম্পক-দল, কিয়ে নব গোরোচন! ভান । 

কিয়ে কুন্থম শোন মনোহর মাধুরী প্রাতর সুরজ সুঠান ॥ 
পেখনু অপরূপ গোরা । 

শরদক চাদ ছীদ হেরি রোয়ত হরিগুণ গাঁওত মনভোরা ॥ 

সংকীর্তন রসে হর্ষ কলেবর ক শরদ নব মেহ। 

নয়ন-যুগলবর ফুল্প-কমলদ্ল ভাঙ মনমথ গেহ ॥ 
রসের পাথারে সাঁতারে কুলকামিনী, ওর না পাওই কোই। 

লোচনদাস কহে, চরণনখ-মাধুরী, উপমা নাহিক হোই ॥ ৬৬ | 
রাউজান কে০-িজকএ১০৩০ 

রসের গৌরাঙ্গ বড রসিয়! | 

রসের গোরা রসে ভরা, তরুণ কামের কোড়া, রসময় 'গৌবাঙ্গ-রসরঙ্গিয়া | 
অরুণ কমল আখি, গুপ্তরে ভ্রমর পাখী, আকুল করিল মন্দ হাসিয়া ॥ 

চুড়াটী বেঁধেছে টেড়া, নবগুঞ্। দিয়! বেড়া, নানাফুলে সাজনি করিয়া । 
চুড়াটা বেড়িয়া গুপ্জে, কত অলি পুঞ্জে পুঞ্জে, মকরন্দ লোভে মত্ত হেয়! ॥ 

নিরখিয়া ঠাদমুখ, মনে যত হয় সুখ, ইথে কি রহিতে পারি ভুলিয়া। 
অব্ল' কুলবালা, গৌরাঙ্গ কলঙ্কের মালা, সাধে সাধে গলে দ্রিব দোলা ইয়া ॥ 
আমি গৌর-কলঙ্কিনী, এ গরবে গরবিনী, জীবন পরাণ বেদন বধুয়া । 
ঠাচর কেশের ছণাদে, যুবতী পড়িল ফাদে, লোচনের মন এলোথেলো! 

বারেক হেরিয়া ॥ ৬৭ ॥ 

ছুই চারি নাগরী তাবা বিরল ঘরে বসি। 

গৌরাজ-রসের কথা কইছে হাসি হাসি | 



পরিশিষ্ট ২৪৯ 
শাপলা শশা পি্পাসস আপসীপ শি | পিপিপি পল 

ঠারে ঠোরে কইছে কথা বুঝ তে নারে কেউ। 
গৌরাঙ্গ-রসের নদী বয়ে যাঁয় ঢেউ ॥ 
নদীয়া-নাগরী যত গৌর-প্রেমে রত । 
গৌর-রসে সদা ভাসে রস-কাঙ্গালী যত ॥ 

লোচন বলে ও নাগরী কি ভাবছিস্ তোরা । 

আমি জানি রসিক বটে শচীর দুলাল গোরা ॥ ৬৮ ॥ 

ছি পাপী ০ পপ ০ প্র ১০০১ আক 
দাতা 

চস সক তত 

কাম-জলধিব মাঝে বিধি বদন-কমল রচে। 

নয়ন-যুগল খঞ্জন-পাগল তার উপরে নাচে ॥ 

সরুয়ী মাজা কামের ধজ। সরুষা! বসন সাজে । 

পঞ্চম সাজে কিন্কিনী বাজে মীনকেতনের তেজে | 

ভাবভূষণে নাগরপণ। সকল গেল জানা । 

উপবে জানান্ ভাবকালীখান ভিতরে নাগরপণ] ॥ 
বলে এ লোৌচন, যদি গৌরধন, শুধুই নাগর হতো। 
মতন তোদের, কত সে নাবীর, কুলের ভরম যেতো ॥ ৬৯ ॥ 

গৌরাঙ্গ রূপলাবণ্য তরঙ্গ সম্পৃটে | সে উৎসবে মাতিএ পড়িল সঙ্কটে | 
কুলাঙ্গনাগণ মৃগী-নেত্রোৎসবে বাধে | মুখাজ চক্দ্রিমা-বিন্দু আনন্দের ফাদে ॥ 

বব্ষভূজঙ্গভাঙ বর্ণ চিকণ। মাধুধ্যবৃন্দের কত হরে নিল মন ॥ 
স্থরধুনী তীরে কেলি-কদন্বের বন। দুকুল করেছে আলে! গৌরাঙ্গ-বরণ । 
মনে করি নদে যুড়ি এ দেহ বিছাই। হিয়ার মাঝারে গোরাচাদেরে নাচাই ॥ 
মনে করি নদে যুড়ি হৌক মোর হিয়া। তাহাতে গৌরাঙ্গ বেড়ান পদ-পসারিয়া ॥ 
এ বুক চিরিয়! রাখি পরাণের সঙ্গ । মনে হলে বাহির করে দেখি গৌরচন্ত্র ॥ 
হেরিয়া নবীন অঙ্গ প্রতি অঙ্গ ভূলে । এ লোচন কহে গোরাাদ তোদের কোলে ॥ ৭০ ॥ 

পপ নস সেট 

শোন্ সজনী মনের কথা, তোদের খুলে বলি গো, কাল নিশিতে দেখেছি স্বপন । 

(সেই) বিনোদ-গোরা করে ছলা, আমার কাছে এসে গো, হাসি হাসি কয় মধুর বচন ॥ 
সে হেমকমল করকমলে, কমলকুচ ধ'রে গো, অধর কমলন্ুধা দিল মোরে ।, 

এমনি বাসি গগন-শশী, হাতে হাতে দিলে গো, গৌবরশশী আনি আমার করে॥ 
৩২ 
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ছিল ক্ষুধা পেয়ে স্থধা, সকল দূরে গেল গো, নয়ন-কমল চকিত-পাবা । 
চেতন টহয়ে হাত বুলাইয়ে, দেখি শিওর পাশে গো, না দেখে তায় হলাম প্রাণে সারা 

হৃদমাঝারে বিদ্ধি শরে, জর জর করে গোঁ, এমনি হলে চেতন হয়ে বসে। 
আহা মরি হরি হরি, এমন কেন হলো! গো, পেয়ে হারা হলাম করম-দৌষে ॥ 

লোচন বলে এবার পেলে, ছাড়িয়ে না দিবি গো, রাখ বি তাকে প্রেম শিকলে বেঁধে । 
হদ-মাঝারে রতন পুরে, দেখবি নয়ন ভবে গো, নিতুই নিতুই মরিস কেন কেঁদে ॥ ৭৯ 

সখি, গৌরাঙ্গ-নাগর দেখ । 
স্থগট বিধাতা রসের মুর্তি নিরম্ল পরতেক ॥ 
বুক পরিসর সে চন্দন মাখ। ভাঙ্গিল মানিনীর মান । 

আলিঙ্গন আশে চিত বেয়াকুল সদাই ঝুরিছে প্রাণ ॥ 
জিনি পাঁচবাণ নয়ান সন্ধান চাহনি পরাণ-কাড়া। 

ভুরুর ভঙ্গিমা অতুল ভুবনে করত ধরম ছাড়া ॥ 
ঠাচর কেশের বেশ কত না বণিব গো, গ্রীবার ভঙ্গিমা ভাব কত। 

কহয়ে লোচন নদীয়া-নগরে মজিল যুবতী যত ॥ ৭২ ॥ 
হারা 

কোণের ভিতর বেসে আছে মনে লাগে ভয় । 

আর এক নাগরী বলে না কহিলে নয় ॥ 

(তোর ) বুঝি ধরম করম সব খোয়াবি, দেখলে রসের দেহ । 

কুল খোয়াবি বাউলি হবি, লাগবে বসের লেহ ॥ 

বুঝি দশায় দুকুল ধসায়, মোর দশ বা ধরে । 

তবে রসে মন ডূবায়ে, থাকবো একই ঘরে ॥ 

চাইলে নয়ন বাধা রাখে, মনচোর! তার বূপ | 
হাস্ত বয়ান বাঙ্গ| নয়ান, ও দুটা রসের কুপ ॥ 
ঘোমটা দিয়ে জল্কে যাবি, হেট বদনে ববি। 
নদের চান্দের বদন দেখলে, খেপার পারা হবি ॥ 

এবার দেখলে মর্বি খেপি, কুল রহিবেক নাই। 

কুলশীল বদি রাখ.বি তোরা, থাকৃগে বিরল ঠাই ॥ 
নদেয় রসের ফাদ পেক্েছে, নবকিশর গোবা। 

সইতে নারি মিছাই কুলের গরব করিস্ তোরা ॥ 



এ কথা শুনিয়। মনের ভিতর, ঠেকিল অনুরাগ । 

রাগীর মনে রং চডিল, গৌর-রসের দাগ ॥ 
ভাল ভুলালি নাগরী-কুলে লাগল বূসের ঢেউ । 

লোচন বলে সার হইলে, বুঝ তে পারিবে কেউ'॥ ৭৩ ॥ 

সইলে। সই গঙ্গাতে জল আন্তে গিয়ে । 
রসের গোরা চিতচোরা সেইখানেতে দীড়াইয়ে ॥ 
ধূলাবালুকা লয়ে গোরা দেষ আমার গায়ে। 

রোষ-প্রকাশি ঝাড়তে বসন অঙ্গ দিলাম উঘাডিয়ে ॥ 

চাহিয়ে তাহার পানে, হানিলাম কুস্থমবাণে, 
মিলিল মনে প্রাণে, আস্তে নারি ছাড়াইয়ে । 

লোচন দাসের বাণী, শুনলে। বিনোদিনী, 
তখন আমি থাকলে সেথা, দিতাম তোরে মিলাইয়ে ॥ ৭৪ ॥ 

ডর আর নাই সই ভর আব নাই । বুক স্থির করি সবে রহ এক ঠাই ॥ 
যে বলুক সে বলুক তাহা না শুনিব। কলহ্ক-পাথার মাঝে সীতার এড়িব ॥ 
বলুক সকল লোকে গোরা-কলঙ্কিনী । ধিক ধিক ধিক সেই কুলের কামিনী ॥ 

গোরা-পরিবাদ এত সবাই পাইবে । লোচন বলে কারে ভয় কর আর তবে ॥ ৭৫। 

আজু গোরাটাদ বড় বঙ্গী। 

কুঙ্কুম চন্দন, অঙ্গ বিলেপন, বেশ করল বহু ভঙ্গী ॥ 
টাচর কেশে, বেডি নবমাঁলতী, বিরচিত করু শোভা । 

মধুকর উড়ি, উড়ি তাহে বৈঠল, মধুলোভে মতি-রতি লোভা ॥ 
নিরূপম রূপ, কৃপে কুলকামিনী, নিমগন বহু মুখ চাই। 
ভাঙ কত ভঙ্গী, বঙ্গি মন্ বাধল, ঘন ঘন নয়ান নাচাই ॥ 

গদাধর অঙ্গে, অঙ্গ পহু ধরি, লহুু লহু হাসবিলাস। 
প্রেমপাথার, পরশে বহু, বঞ্চিত একলি লোচনদ্বাস ॥ ৭৬ ॥ 

আইলো গৌবাঙ্গমেঘ কাদস্থিনী হয়ে। ভাসাইলা গৌড়দেশ প্রেমবু্টি দিয়ে ॥ 
নিত্যানন্দ রায় তাহে মারুত সহায় । যাহা নাহি প্রেমবুষ্টি তাহা! লয়ে যায় ॥ 



২৫২ প্রীপ্রীচৈতন্যমঙ্গল 
সপ 

হুড়, হুড়, শব্দে আইল শ্রীঅদ্বৈতাদ্দ । জল-রসধার। তাহে বায় রামানন্দ ॥ 
চৌষটি মোহাস্ত আইলা! মেঘ শোভ1 করি। শ্রী্পসনাতন তাহে হিল বিজুরী ॥ 
কুষ্দাস কবিরাজ রসের ভাণ্ডারী । যতনে রাখিল প্রেম হেমকুস্ত ভরি ॥ 

এবে সেই প্রেম লয়ে জগজনে দিল। এ দাস লোচন-ভাগ্যে বিন্দু না মিলিল ॥ ৭৭ ॥ 
আর 

জগভরি প্রেম দিল দয়াল নিতাই । 

মোর কর্মদোষে তারে পেলাম নারে ভাই ॥ 

জীবে দয়! নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন । 

বিশ্বাস হইতে আমার গেল এ জীবন ॥ 

নিতাই-প্রেমের কাঙ্গাল হযে গেলাম প্রেমিকপাড। 

অবিশ্বাসী দোষী বলে বার করে দিল তারা ॥ 
এ দেশে না গেল থাকা,যাৰব কোন দেশে । 

যাব লাগি প্রাণ কাদে তারে পাব কিসে ॥ 

কোথা! যাব প্রাণ জুডাব পেয়ে দেশের দেশী । 

তাপিত হয়েছে প্রাণ দেখা দাওহে আসি ॥ 

কৈতব আদি দূর না হলে সে কি গৌর পায়। 
ঠেলে দিলে ভেসে উঠে লোচনদাসে গায় ॥ ৭৮ ॥ 

হর এত হি এররআন 

পপ | পপ পপি 

আর শুনেছ আলে! সই গৌরভাবের কথা । কোণের ভিতর কুলবধূ 
কেদে আকুল তথ! . 

হলুদ বাটিতে গৌরী বসিল ঘতনে। হলুদ্বরণ গোরাাদ পড়ে গেল মনে ॥ 
উঠিল গৌরাঙ্-ঢেউ সম্থবিতে নারে । লোরেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে ॥ 
কিসের রীধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদবাটা। ত্বাখির জলে বুক ছল্ছল্ 

ভেসে গেল পাটা ॥ 
শাকেতে শুকুত। দিল অন্বলে দিল ঝাল। শুক্ন! হাডিতে চাল দিয়ে ভেজাইল জাল ॥ 

কোথা ছিল ননদ মাগি এসে দিল তাড়া । শুকৃনা কাঠে ধূমা কলি এত বিষম জাল! ॥ 
লোচন বলে মরু বেরুলি ভাবটিস্ কেনে এতো । হাড়িটা কেন ভাঙলি নাকে 

দিয়ে বেড়ির গুতো ॥ ৭৯ | 

টি পপ পরা পরসপপজ প শ্পসপ ্া শিস পিপাসা, পপ ০ উর 

* ১৮নং পদ জ্টব্য। 
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ঢরু চর কাঞ্চন জিনি গোরা-অঙ্গখানি। চাদমুখে কয় কথ অমিয়াকে জিনি ॥ 
তরুণ-কুগ্তর-গোবা-চলন-মাধুরি | ভুলল নদীয়া-নারী চিত না সম্বরি ॥ 
কপালে চন্দন-্টাদ যুবতী-কলঙ্কে । পিয়াসে খাইতে জল মৃগী পড়ু পক্ষে ॥ 

সব অঙ্গ গোরাচীদের নিরূপম ভুলনী। কি করিবে লাজে আর এ কুল-কামিনী ॥ 
লোচন বলয়ে গোরা পানে যদি চাই । যে অঙ্গে পড়য়ে আখি রহে সেই ঠাঞ্চি ॥ ৭৯ক ॥ 

দেখাসিয়ে গোরা, কামিনী-মোহন ফাদ, বঙ্গিয়! রঙ্গন-মাল। গলে । 

চন্দনে চচ্চিত দেহ, ভূষণে মণ্ডিত গো, না চলিতে মকর কুগুল দোলে ॥ 

করিবর শুণ্ড জিনি, বাহুর বলনি গো, পুরট সুন্দর জিনি বুক।* 

বিজুরী ছানিয়া কেবা, অঙ্গ নিরমাণ কৈল, চাদ জিনিয়! ৫কল মুখ ॥ 
সরুয়। কাকালী বাকা চলন ঈৰত গোঁ, সকুয়! বসন শোভে তাম্ন। 

গরুয়া নিতম্ব ভবে, কামিনী-কন্টক গো, সতী মতি কুলটা করায় ॥ 

ও রাম-কদলী-জিনি, উরুব মাধুরী গো, ও নখ কোমল পদতল | 
লোচন কহয়ে বাণী, যেন কুল-কামিনী, কুলশীল গেল রসাতল ॥ ৭৯খ ॥ 

(চসিক 

শুনলো! সকল সই, স্বপনের কথা কই, শচীর ছুলাল গোরা আসি। 

চাদমুখে কয় কথা, শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা, আমারে উঠায় হাসি হাসি ॥ 

হে হেইলো! সই, পতিকোলে রুই, একি বিষম জালা । 

থর্থবি কাপে গা, আপাদ মস্তক পা, তবু আসি গলায় দেয় মালা ॥ 

চুম্বনে চেতন পেয়ে, আশে পাশে দেখি চেয়ে, পতিকোলে দেখিয়ে স্বপন । 

কি হইল মনে ভাষি, আপনে আপনা হাসি, গৃহ-কাজে নাহি রহে মন ॥ 

এমন গোোরার বীত, দেখি লীজ মনে ভীত, কি হইল কি করিব মোরা । 

লোচন কহয়ে সই, ধেয়ান হইল গো, শচীর দুলাল নব-গৌরা ॥ ৭৯গ ॥ 

+. পীঠীত্তর-_ 

করিবর-শুও জিনি, বাছুর দোলনী গো, চাঁদ নিগীড়িয়। মাজা মুখ। 

সিংহের শীবক-জিনি, গ্রীবার বলনী গো, পুরট দর্পণ জিনি বুক ॥ 

সকয়া কাকলী গোরার, গুরুয়। নিতম্ব গো, সরুয়া বসন শোভে তায় । 

থগেন্ধ জিনিয়া কিবা, নাসার ভঙ্গিনী গো, মধুর মধুর কথা কয়॥ 

রামরস্তা জিনি কিবা, উরুর বলনী গো, ওখল কমল পদতল । 

লোচন কবরে বাণী, ষে কুল-কামিনী গো, তার কুল গেল রসাতল ॥ 
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কামোদ 

প্রাণ কিয়া ভেল বলি, কাদিছে গৌরাক্গপহা, নয়ান বহিয়া পড়ে ধার! । 

দিবানিশি অবশ অঙ্গ, অরুণ ত্বাখিয়। গো, ছল ছল জল চিরবির্হিনী-পাবা ॥ 
সথি হেন বুঝিয়ে কি রস বাধার। 

বিনোদনাগর গোরা, ধুলা বেশ মাখে গো, চন্দন মাখা গায়ে আর ॥ প্র ॥ 
পুরুবের ভাব গোরা, বিলসই নিরবধি, তাহা বিহু আন নাহি ভায়। 
সথক্ষ পট্ট পরিহরি, এ ডোরকৌপীন পবি, অকিঞ্চন বেশে গোরারায় ॥ 
ত্যজিয়া' সকল স্থখে, বিরলে বসিয়া থাকে, ঘন ঘন ছাভয়ে নিশ্বাস । 

এ হেন গৌরাঙ্গ-রীতি, বুঝই না পারই, ঝুরত এ লোচনদাস ॥ ৮০ ॥ 

শ্রীগৌরনিত্যানন্দ। 

তুড়ী 

এইবার করুণ! কর চৈতন্য নিতাই । মৌব সম পাতকী আর ব্রিজগতে নাই ॥ 

মুঞ্ি অতি মৃঢমতি মায়ার নফর। এই সব পাপে মোর তঙ্ছ জবজর ॥ 

্্েচ্ছ অধম ছিল যত অনাচাবী । তা সভা হইতে ষর্দি মোব পাপ ভাবী ॥ 
অশেষ পাপের পাপী জগাই, মাধাই। তা সবাবে উদ্ধারিল। তোমরা দুভাই ॥ 
লোচন 'বলে মুঞ্রি অধমে দয়া নৈল কেনে । তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে ॥ ৮১ " 

ধানশী 

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দৌন ভাই । ভূবনমোহন গোবাষ্ঠাদ নিতাই ॥ 
কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন । হরি-নামাম্বত দিয়া করিল! চেতন ॥ 
হেন অবতার ভাই কতু শুনি নাই। পাতকী উদ্ধাব কৈলা ঘবে ঘরে যাই ॥ 
হেন অবতার ভাই নাহি কোন যুগে । কোন অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে ॥ 
রুধির পড়িল অঙ্গে খাইয়া প্রহার । যাচি প্রেম দিয়া তারে করিল! উদ্ধার ॥ 

নাম-প্রেম-ন্ধীতে ভবিল ত্রিভুবন। একলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন ॥ ৮২ ॥ 

শ্রীরাগ 

প্রম করুণ, পহ' দুইজন, নিতাই গৌরচন্দ্র । 
সব অবতার, সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ-কন্দ ॥ 
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ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই, স্থদূঢ় বিশ্বাস করি । 
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে বল হরি হরি ॥ 

দেখ অরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়াল দাতা । 
শুকপাঁখী ঝুঝে, পাষাণ বিদরে, শুনি ধার গুণগাথা ॥ 
সংসারে মজিয়া, রহিল পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ । 

আপন করম, ভূগ্জায় শমন, কহয়ে লোচন দাস ॥ ৮৩ ॥ 

্রীনিত্যানন্দ । 

শ্রীরাগ-লোভ' 

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমানশুন্ নিতাই নগবে বেড়ায় ॥ 
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞ্া। হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া ॥ 
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি । আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি ॥ 

এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি ষায়। বজত-পর্ববত যেন ধূলাষ লোটায় ॥ 
হেন অবতারে যার বূৃতি না জন্মিল। লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল ॥ ৮৪ ॥ 

শ্রীবাগ 

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি। আনিয়! প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবনী ॥ 
প্রেমের বন্য! টৈয়৷ নিতাই আইলা গৌড়দেশে । -ডুবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে ॥ 
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে। ব্রহ্মার ছুরলভ প্রেম সবাকাবে যাচে ॥ 

অবান্ধবে সকরুণ নিতাই সুজন । ঘরে ঘরে করে প্রেমামৃত বিতরণ ॥ 

লোচন বলে আমার নিতাই যেব! নাহি মানে। আনল জালিয়। দিব তার মাঝ মুখখানে ॥৮৫॥ 

শ্রীরাগ 

নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি । নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি ॥ 

অসার সংসাব-স্থখে দিয়া মেনে ছাই । নগরে মাগিয়। খাব গাইব নিতাই ॥ 

যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে নাযাব। নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না দেখিব ॥ 

গঙ্গা যার পদজল হর্ শিরে ধরে । হেন নিতাই না ভজিয়া ছুঃখ পাঞা! মরে ॥ 

লোচন বলে আমার নিতাই প্রেমের কল্পতরু। কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুরু ॥৮৬॥ 
রক কপি পা পু 
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দেখ নিতাইচাদের মাধুরী । 
পুলকে পরল তন্থ, কদম্ব কেশর জন, বাহু তুলি বোলে হরি হরি ॥ ঞ্ ॥ 

শ্রীমুখমণ্ডল ধাম, জিনি কত কোটি কাম, সে না বিহি কিসে নিরমিল | 
মথিয়! লাবণ্য-সিক্জু, তাহে নিঙ্গারিয়া ইন্দুঃ স্থুধ! দিয়! মুখখানি গড়িল ॥ 
নব কঞ্জদল আখি, তারক ভ্রমর পাখী, ডুবি রহু প্রেম-মকরন্দে | 

সেরূপ দেখিল যেহ, সে জানিল রসমেহ, অবনী ভাসল প্রেমানন্দে ॥ 
পুরুবে যে ব্রজ্রপুরে, বিহরে নন্দের ঘরে, রোহিণীনন্দন বলরাম । 

এবে পদ্মাবতী-স্থুত, নিত্যানন্দ-অবধূত, তুবনপাবন হৈল নাম ॥ 
সে পন পতিত হেরি, করুণাময় অবতরি, জীবেবে বোলায় গৌবহরি । 
পড়িয়া সে ভববন্ধে, কাদয়ে লোচন অন্ধে, না দেখিয়া সেরূপ মাধুরী ॥ ৮৭ ॥ 

শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য | 

তুড়ী 

জয় জয় অদ্বৈত আচাধ্য দয়াময়'। যার ভুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥ 
প্রেমপতা সীতানাথ করুণা-সাগর। যার প্রেমরসে আইলা গৌবাঙ্গ-নাগর ॥ 
যাহারে করুণ করি কৃপা দিঠে চায়। প্রেষরসে যে জন চৈতন্তগুণ গায় ॥ 

তাহার পদেতে যেবা লইল শরণ । সে জন পাইল! গৌরপ্রেম-মহাধন ॥ 
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলু' । লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলু' ॥ ৮৮ ॥ 

তুড়া 

নাস্তিকতা অপধশ্ম জুড়িল সংসার । কৃষ্ণপূজ! কুষ্ণভক্তি নাহি কোথ। আর ॥ 
দেখিয়া অ্বৈতপ্রভূ বিষাদ্দিত হৈলা। কেমনে তরিবে জীব ভাবিতে লাগিল! ॥ 
নেত্র বুজি তুলসী প্রানি বিষুণপদে। হৃঙ্কারি দিলেন লম্ষ আচাধ্য আহলাদে | 

জিতিলু জিতিলু মুখে বলে বার বার। জীব নিস্তারিতে হবে গৌর-অবতার ॥ " 
এ কথা শুনিয়া নাচে সাধুহরিদাস। লোচন বলে খসিল জীবের মোহপাশ | ৮৯ ॥ 

স্তর 
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শ্রীবিষুপ্রিয়ার বারমাস্তা। ৷ 

বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া-আকাশে । কে রাখে এ তরি পতি-কাগ্ারী বিদেশে ॥ 

জ্যেষ্ঠে রসাল রস সবে পান করে। বিরস আমার হিয়া পিয়া নাই ঘরে ॥ 
আষাঢেতে রথযাত্রা দেখি লোক ধন্য । আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্য ॥ 
শ্রীবণে নৃতন বন্া জলে ভাসে ধরা । কান্ত লাগি চক্ষে মোর সদ! জলধারা । 
ভাত্রমাসে জন্মাষ্টমী হরি জন্মমাস॥ সবার আনন্দ কিন্তু মোর হা হতাশ ॥ 

আশ্বিনে অশ্থিকা-পৃজা সখী সব নাবী । কাঁদিয়া গোঙাই আমি দিবস শর্বরী ॥ 
কাণ্তিকে হিমের জন্ম হয় হিম পাত। ভয়ে মরে বিষ্ুপ্রিয়ার শিবে বজ্রাঘাত ॥ 

আঘনে নবান্ন করে নৃতন তওুলে । অন্নজল ছাড়ি মুঞ্ি ভাসি এ অকুলে ॥ 
পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে । বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে ॥ 
মাঘের দারুণ শীতে কীপয়ে বাখিনী। একেল। কামিনী আমি বঞ্চিব যামিনী ॥ 
ফাল্ধনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে । কান্ত বিন্থু অভাগী ছুলিবে কার কোলে ॥ 
চৈত্রে বিচিত্র সব বসন্ত উদয় । লোচন বলে বিরহিণীর মরণ নিশ্চয় ॥ ৯০ ॥ 

ফাল্তনে গৌবাঙ্গচাদ পুণিমা দিবসে । উদ্র্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে ॥ 
পিষ্টক পায়স আর ধৃপ-দীপ-গন্ধে। সংকীর্তন করাইব মনের আনন্দে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পহ' হে তোমার জন্মতিথি পূজা। আনন্দিত নবদ্বীপে বাল-বুদ্ধ-যুবা ॥ 

চৈত্রে চাতক-পক্ষী পিউ পিউ ডাকে । তাহা! শুনি প্রাণ কাদে কি কহিব কাকে ॥ 

বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহুকুহু। তাহা শুনি আমি মৃচ্ছা যাই মুহুমুছু ॥ 
পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে। তুমিদুর দেশে আমি গোঙাইব কার কোলে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পু হে আমি কি বলিতে জানি । বিধাইল সরে যেন ব্যাকুল হবিণী ॥ 

বৈশাখে চম্পকলতা নৃতন গামছ'। দিব্য ধৌত কুষ্ণকেলিবসনের কোচ৷ ॥ 
কুস্কুম চন্দন অঙ্গে সরপৈতা কাধে । সে রূপ না দেখি মুই জীব, কোন ছাদে ॥ 
ও গৌরাক্গ পু" হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র । তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ সমুদ্র ॥ 

জ্যেষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড সিকতা। কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পাদান্থজরাতা ॥ 

সৌঙরি সোঙরি প্রাণ কাদে নিশিদিন। ছট্ফটু করে যেন জল-বিস্থ মীন ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পহ' হে নিদারুণ হিয়া । আনলে প্রবেশি মরিবে বিষুপ্রিয়া ॥ 

আধাঁটে নৃতন মেঘ দাদুরীর নাদে। দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে ॥ 
শুনিয়া মেঘের নাদ মযুবীর নাট । কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পন মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও। যথা রাম তথা সীতা! মনে চিত্তি চাও ॥ 
৬৩ 
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শ্রাবণে গলিত ধার! ঘন বিছ্যুল্লতা। কেমনে বঞ্চিব প্রভূ কারে কব কথা ॥ 

লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালস্কে শয়ন । সে চিস্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পনু' হে তুমি বভ দয়াবান। বিষুপ্রিয়! প্রতি কিছু কব অবধান ॥ 
ভাঙে ভাম্বত-তাপ সহনে না যায় । কাদদ্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ॥ 

যার প্রাণনাথ প্রভূ না থাকে মন্দিরে । হৃদয়ে দারুণ শেল বজাঘাত শিবে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পহু' হে বিষম ভাদ্রেব খবা। প্রাণনাঞ্চ নাহি যার জীবস্তে সে মরা ॥ 
আশ্ষিনে অশ্বিকাপুজ হুগা-মহোৌৎসবে । কান্ত বিনা যে ছুঃখ তা কাব প্রাণে সবে ॥ 

শরৎ সময়ে ধার নাথ নাহি ঘরে । হৃদয়ে দারুণ শেল অস্তব বিদবে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পহু" মোবে কর উপদেশ । জীবনে মরণে মোব করিহ উদ্দেশ ॥ 

কাহ্িকে হিমের জন্ম হিমীলয়ের বা। কেমনে কৌপীন-বস্কে আচ্ছািবে গ! ॥ 
কত ভাগ্য কবি তোমাব হইযাছিলাম দাসী। এই অভাগিনী মুই হেন পাপবাশি ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পহ' হে অস্তবযামিনী। তোমার চবণে আমি কি বলিতে জানি ॥ 
অগ্রাণে নৃতন ধাম্ জগতে বিলাসে। সর্বস্থখ ঘবে প্রভূ কি কাজ সন্যাসে ॥ 

পাটনেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে। সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতন্ে " 
ও গৌরাঙ্গ পহ' হে তোমাব সর্ধজীবে দয়া । বিষ্তপ্রিযা মাগে বাঙ্গী চবণেব ছায। ॥ 

পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাঁৰবকে। কান্ত-আলিঙ্গনে ছুঃখ তিলেক ন! থাকে ॥ 
নবদ্বীপ ছাড়ি প্র গেল্া দূরদেশে । বিরহ-আনলে বিষ্ণপ্রিয। পরবেশে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পহ' হে পববাস নাহি শোহে । সংকীর্তন অধিক সন্্যাসধর্ম নহে ॥ 

মাথে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব। তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধবিতে নাবিব ॥ 

এই ত দাকণ শেল রহিল সম্প্রতি । পুথিবীতে না বহিল তোমাৰ সম্ততি ॥ 

ও গৌবাঙ্গ পন হে মোবে লহ নিজ পাশ । বিবহ-সাগবে ডুবে এ লোচনদাস ॥ ৯১ ॥ 

বিষ্ণুপ্রিযার এই বারমাস্তাটা পদকল্পতরু, শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রস্থে 
লোচনদাসেব ভণিতাযুক্ত আছে। পল্লীগ্রামে অনেক ক্ীলোকদ্দিগেব মুখে লোচনেব 
ভণিতাযুক্ত এই পদ শুনাষায। বঙ্গীয সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত জযানন্দের 
“চৈতন্যমঙ্গল” গ্রস্থেও এই পদটী আছে, তবে ইহাতে কাহারও ভণিতা নাই। 

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় জয়ানন্দের গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, 
লোচনদাসের কোন গ্রন্থে এই বারমাস্তাটি কিম্বা ইহার কোন আভাষ নাই, স্তরাং 
ইহা! জয়ানন্দের বচিত বলিক্ষাই তাহার ধারণাঁ। কিন্ত আমাদের ধারণ অন্যরূপ । 
কারণ, স্বামী বা অতি প্রিয্নজন বহুকাল বিদেশে থাকিলে তাহার প্রণয়িণীর পক্ষে 

আক্ষেপ করিয়া এইরূপ বারমাস্থা৷ বর্ণনা করাই স্বাভাবিক, স্বামী দুরদেশে যাইবেন 



পরিশিষ্ট ২৫৯ 
সপ শপ সিপিবি পপ ৯ 

শাপলার লাস রজার সপ পা পাপ পপ “পি এ না চা পা 

শুনিয়া ভবিষ্যত-বিরহ এই ভাবে বর্ণনা করিবার কথা শুনা যায় না। কিন্ত 
জয়ানন্দের গ্রন্থে তাহাই আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্্যাস গ্রহণ করিবেন শুনিয়া বিষুপ্রিয়ার 
মুখ দিয়া জয়ানন্দ এই বাবমাস্থা বহির করিয়াছেন । আরও একটা কথা। লোচনের 
ভণিতাযুক্ত বারমান্তার সহিত জয়ানন্দের গ্রন্থের এই পদটার স্থানে স্থানে মিল 
নাই এবং যে যেস্থানে পরিবর্তন দেখ। যায়, সেই সেই স্থানেই খাপ ছাড়া ও রসভঙ্গ 
হইয়াছে । “বসন্তে কোকিল সব ভাকে কুহুকুহু। তাহা শুনি আমি মৃচ্ছা যাই 
মুহুমৃহু।” এই চরণদ্বয় লোচনের ভণিতাযুক্ত পদে চৈত্রমাসের বর্ণনাম্ম আছে, কিন্তু 
জয়ানন্দের গ্রন্থে ঘবশীখমাসের বর্ণনার মধ্যে এই ছুই চরণ সামান্য পরিবর্তন করিয়। 

দেওয়া হইয়াছে এবং €সই সঙ্গে “চুতাঙ্কুর খাঞা মত্ত ভ্রমরীর রোলে” প্রভৃতি চরণ যোগ 
করা হইয়াছে । কিন্তু বৈশাখ মাস যে বসন্তকাল নহে এবং চুতাস্কুরও যে সে মাসে 
হয় না, তাহা সকলেই জানেন । এতত্তিন্ন জয়ানন্দের গ্রন্থের বারমাস্তাটীতে এমন 

সকল কথা আছে যাহা পাঠ করিলেই মনে হয় যে, বহুকাল বিরহ-বেদনায় ব্যথিত 

হইয়া! বিবুণ্প্রয়াদেবী এই বারমাস্তা বলিতেছেন। যেমন “তুমি দূরদেশে আমি জুড়াব 

কার কোলে”, “তোমা না দেখিয়! মৃচ্ছ| যাই মুুমু”, “তোমার বিচ্ছেদে মরি ছুঃখ- 

সমুদ্র” ইত্যাদ্দি। এই সকল চরণ পাঠ করিলে কি বোধ হয় না৷ যে, মহাপ্রভুর 

সন্ত্যাসগ্রহণের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া এই বারমাস্তা বলিতেছেন ? ইহা জয়ানন্দের রচিত 

হইলে এইরূপ অসংলগ্ন হইত না। আমার মনে হয়, পদটী লোচনদাসের, জয়ানন্দ 

মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন করিয়া ইহা! আপনার মত করিয়! লইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু 
সম্পূর্ণ কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই । 

রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ । 

এ সথি প্রাণ কেমন করে মনে বড় ভয় উঠে। 
শ্তামবধুর পীরিতি খানি তিলেক পাছে ছুটে ॥ 

তিলেক ন। দেখলে বধু বড় ছঃখ পাই। 

টাদমুখের হীসিতে পরাণ জুড়াই ॥ 

ভাঙ্ষিতে পীরিত বধু আছে কত জনা । 

ভাঙ্গিলে গড়িয়া! দেয় সেই সে আপনা ॥ 

হিয়ার মাঝে তোমায় বধু রাখিব বীধিয়।। 

অনেক সাধে পাইয়াছি ন! দিব ছাড়িয়া ॥ 



৬০ শ্্রীপ্রীচৈতশ্যমঙগল 

অঙ্গের আবরণ সব আউলাইয়ে গায় । 

বাজন নৃপুর হয়! বাজিব রাঙ্গাপায় ॥ 

কহে ত লোচনদাস মনের আকুতি | 

ছাড়িলে না যায় ছাড়া বিষম গীরিতি ॥ ৯২ ॥ 

হলুদ বাটাতে গৌরী বসিল যতনে । 
হলুদ বরণ গোরাচাদদ প'ডে গেল মনে ॥ 

উঠিল গৌরাঙ্গ ঢেউ সম্বর না! করে। 

লোরেতে ভিজিল, বাট? গেল ছারে খারে 
টাদ্দ নাচে শ্যধ্য নাচে আর নাচে তারা । 

পাতালে বাস্থকী নাচে বলে গোরা গোরা ॥ 

লোচন বলে এ গৌরাঙ্গ কোথা বা আছিল। 

কত কুলবতীর মন কৌছড়ে গুজিল ॥ ৯৩ ॥ 

এই পদটার প্রথম চাবিটী চরণ ১৮নং পদের অংশ বিশেষ । ইহাতে অপর যে 

চারিটা চরণ আছে তাহা লোচনদাসের রচিত বলিষা মনে হয় না। লোচনেব হইলে 

এরূপ রূসভঙ্গ হইত না। 

সকুয়] কাকলি ভাঙ্গিয়! পড়ে । তাহে সে সুক্ম বসন পরে ॥ 

কৌচার শোভায় মদন ভোলে । যুবতীর মন ঘুরিয়! বুলে ॥ 
নিতম্ব তলে কামই নিহিত । নিছনি লইয়ে পরাণ দিত ॥ 

তাহে কোন্ ছাড় যৌবন রাখে ।  লোচনদাসের মরমে জাগে ॥ ৯৪ ॥ 

লোচনের ধামালীতে এই পদটী আছে, কিন্তু ইহা লোচনদাসের পদ নহে, 

গোবিন্দদাসের একটা পদের প্রথম চারি ও শেষ চারি চরণ লইয়া এই পদটাঁ হইয়াছে । 
লোচনের ধামালী, শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে লোচনের 

ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে তাহ! এবং আরও অনেকগুলি পদ ইহাতে সন্নিবেশিত 

হইয়াছে। এই অপ্রকাশিত পদগুলির অধিকাংশ শ্রীখগুনিবাপী স্থবিখ্যাত 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বামচজ্্ মল্লিক শাখ্যযতীর্থ ভিষাগশাত্ধী মহাশয় সংগ্রহ করিয়! 
দিয়াছেন। স্থহৃদবর শ্রীযুক্ত অচ্যুত্চরণ চৌধুরী তত্বনিধি মহাশয়ও কয়েকটা পদ 
পাঠাইয়াছেন। 



পরিশিষ্ট (গ) 

শ্রীশ্রীমতী লক্ষ্মী-নির্ধযাণে সাস্তবনা । 

শ্রীল লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যম্ঙ্গলে দেখা খায় শ্রীশ্রীমহা প্রভূর প্রথম? পত্রী শ্রীশ্রীমতী 

লক্ষমীঠাকুরাণীর নিধ্যাণে বির্হবিধুবা শ্রীমতী শচীমাতাকে স্বয়ং শ্রীহ্ঈীগৌরাজন্থন্দব 
এই বলিয়া সাত্বন! দিলেন যে তোমার এই পুত্রবধূ স্বর্গে ইন্্রসভায় নর্তকী-অপ্দর! 
ছিলেন। নৃত্যের সময়ে পদস্মলনে তালভঙ্গ হওয়ায় ইন্দ্র উহাকে পৃথিবীতে পতিত 
হইয়া মন্ষ্যবধূ হওয়ার জন্য শাপ প্রদান করেন। অগ্মরা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত 
হওয়ায় ইন্দ্র বলিলেন, এ সময়ে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইবেন, তাহার দর্শনে উহার শাপ 
মোচন হইবে এবং তদন্তে পুনর্ববার স্বর্গলাভ হইবে । যথা £-- 

মায়েরে বলিল! প্রভু শুনহ বচন। পূর্ববকথা কহি তার জন্মের কারণ ॥ 

ইন্দ্র অপ্মর। নৃত্য কবে এক কালে । উদরের নির্ধন্ধ পদস্থলন তাহারে ॥ 

তালভঙ্গ হৈল শাপ দিল স্থুরেশ্ববে। পৃথিবীতে জন্ম লহ মন্ুষ্যের ঘরে ॥ 

শাপ দিয় পুন ভয়া ভেল দেবরাজে । ছুঃখ না পাইব! বৈল হৈব বড় কাজে ॥ 
পৃথিবীতে অবতার হইব ঈশ্বর। তার বধূ হৈবা তুমি দিল এই বর ॥ 
তবে ত আসিব তুমি এই ইন্ত্রপুরী। কহিল সকল এই ইন্দ্রের সুন্দরী ॥ 

ইহ] পাঠ করিয়! ভক্তপাঠকগণের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও দুঃখ উদ্দিত হয়, 

তাহাদের কয়েকটা প্রশ্ন নিষ্ে প্রদত্ত হইল, 
১। ইন্দ্রের শাপে মত্ত্টলোকে কোন মন্ুুষ্যের বধূ হওয়াই অপ্দরার প্রতি 

শাপোচিত কাধ্য হইত। তাহ! না হইয়া ইনি স্বয়ং ভগবানের পত্বী হইলেন, রর কি 
শাপ? শ্রেষ্ঠতম বরেও এ সৌভাগ্য ঘটে না। 

২। অপ্মরা শ্রীভগবানের পত্রী হইয়া তাহার দর্শন পাইলেন এবং তাহার শাপান্ত 
হইল, তিনি পুনর্ধার স্বর্গে গেলেন এবং নর্তকী হইলেন। শাপবিমোচনে অগ্দরা স্বয়ং 
ভগবানের পত্বীত্ব হারাইলেন। ইহা শাপ-বিমোচন জন্য সৌভাগ্য কিংবা নারকীয় 
দুর্ভাগ্য? সাধু-সজ্জন ও শান্ববিদ্গণ অবশ্ঠই ইহা নারকীয় দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে 
করিবেন। 

৩। যিনি শিব-বিরিকি-ইন্দ্-চন্্রু্যাদির পরমারাধ্য সেই স্বয়ং ভগবান্ একটি 
শাপগ্রস্ত নর্তকীকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিলেন ইহাই বা পবিস্রীত্মা! সদাচারী সাধুসজ্জনগণ 
মানিয়৷ লইবেন কেন? 



২৬২ শ্ীশ্রীচৈতন্যমঙগল 
সী শিস পপ রর জন উপ লী ৬৯৮ আপীল পাশ শট লা পপ পপ পরি পিপিপি সি পা সত | পাস পেশী শিপ জাপা পক উন ৮ দা 

৪ | লোচনদাস সৃকবি। | তাহার কাব্য-প্রতিভা প্রশংসনীয়, তাহার কাব্যকল্পনাৎ 
ুচ্চ। এই অবস্থায় তিনি ভক্তজনের হাদ্যাতনাময়ী এই কুরুচিময়ী কদর্ধ্য কল্পনার 
আশ্রয় লইলেন কেন? 

এই সকল প্রশ্নেব অবতারণা কবিয়া জনৈক প্রসিদ্ধ ভক্ত আমাদিগকে এক পত্র 
লিখেন। এইরূপ সন্দেহ অনেকের মনেই উদ্দিত হইতে পারে । আমাদের মনে হয় 
এই বিবরণের জন্য শ্রীমৎ লোচনদাস সম্পূর্ণ দায়ী নেন; তবে তিনি অনেক পরিমাণে 
দায়ী বটেন। এই বিবরণের বিস্তৃত উল্লেখ এবং উহার মীমাংসা প্রপাদ মুরারিহ 
কড়চায় ত্রষ্টব্য। শ্রীপাদ লোচনদাসের গ্রন্থের ত্রুটি এই যে, ইহাতে সমগ্র বিবরণ 

দেওয়া হয় নাই__আংশিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিবরণের বঙ্গান্গবাদ এই 
গ্রন্থে নিবদ্ধ হইলে ভক্তপাঠকগণের হৃদয়ে আদৌ'যাতনা হইত না। শ্রীপাদ মুরারিগুপ্তের 
কড়চায় উহ! এই ভাবে লিখিত হইয়াছে, যথা ৫ 

আত্মগোপনবলৈর্বচনৈন্তদ গোপয়ন্ হি সকলং জগদীশ: | 
শৃণ যথেয়মবাতরদগ্সর! স্থরবধূঃ পৃথিবীমন্থ সাম্প্রতম্। 
মঘবতঃ সদসীন্দুনিভাননাং স্খলিতনৃত্যপদাং বিধিনা ক্ষণমূ। 
সমবলোক্য শশাপ সুরেশ্বরো ভব নরস্ত সুতেত্যবধাধ্য তৎ্॥ 

সমপতৎ পদয়োরিতি তাং পুনঃ সকল নাথববধু ভব শোভনে । 
পুনরিহাভিমুখং স্থরছুল্লভং সমনুভূয় হবেঃ পদমুজ্জলম্ ॥ 
বত গমিস্তসি গচ্ছ স্থশোভনে স্ুরপতে ব্চসাভিমুমোদ সা। 

স্থরনদীসলিলে পরিমুচ্য তং ত্রিদশশীপজপাপমথাগমৎ ॥ 

কিম্বা! লক্ষমীবদ্ধ! জগদীশ্বরী নিজ গ্রভূচরণাজমগাৎ স্বয়ম্। 

তদলমেব শুচা ভবিতব্যতা ভবতি কালকৃতং সকলং জগৎ । 

ইতি নিশম্য শচীহৃতম্ত তদ্-বচনমিন্দুমুখস্ত শুচং জহৌ। 

প্রকটবৈভবগোপনকার্ণং মনুজভাবধরস্য হরেস্ততঃ ॥ 

ন খলু চিত্রমিদং ভগবান্ স্বয়ং স্থরকথাবচনং কৃতবান ছি যৎ। 

বদন্ুভাবরসেন পিতামহঃ শ্জতি হস্তি জগতত্রয়মীশ্বরঃ ॥ 



পরিশিষ্ট (ঘ) 

নদীয়া-নাগরী পদ । 

( বৈষ্ণবাচার্ধ্য শ্রীল রসিকমোহন গোস্বামী বিদ্যাভূষণ লিখিত। ) 
বঙ্গীয় পদসাহিত্যে নদীয়া-নাগরী পদ বলিয়া যে এক শ্রেণীর অতি স্থমধুর পদ 

দেখিতে পাঁওয়! যায় সেই সকল পদের কর্তা শ্রীমৎ লোচন্দাস ঠাকুর বলিয়াই প্রসিদ্ধ । 

ফলতঃ কবিবর লোচনদাস ব্যতীত আর কেহ এরূপ পদের রচয়িতা বলিয়া আমাদের 

মনে হয় না। এমন মধুর পদ-রচনাগ্র আর যে কেহ এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, 
বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না । সাদীসিধে গ্রাম্য 

ভাষায় এমন কোমল মধুর প্রাণস্পশি পদরচনা সবিশেষ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন কবি ব্যতীত 

অপরের নিকট আশা করা যায় না । 

এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহা বল! হইল তাহা অতি স্থূল কথা। কিন্তু উহার 

অন্তরঙ্গ কথাই সবিশেষ আলোচ্য । নদীয়া-নাগরী পদ কোন ইতর নামক সম্বন্ধে 

রচিত হ্য় নাই। এই সকল পদের যিনি বিষয় তিনি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত 

শচী-জগন্নাথ-নন্দন। পিতামাতার অতি আদরের ছেলে হইলেও বাল্যকাল হইতেই 

কঠোর অধ্যয়ন্শীল। যে সময় ইহার আবির্ভাব হয় সে সময় লেখাপড়া না শিখিলে 

ব্রা্মণপমাজে অতীব হেয় ও স্বৃণিত হইয়া থাকিতে হইত। ছেলেটী সোহাগে যত্তে 

লালিত-পালিত হইলেও বিলাস জানিতেন না । যজ্ঞোপবীতের পর হইতেই ইহাকে 

কঠোর ব্রঙ্গচধ্যব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত শাক্মবিচাবে 

যথেষ্ট চাপল্যের নিদর্শন ও প্রমাণের অভাব না থাকিলেও বালিকাদের সহিত ইহার 

বাক্চাপল্যের বা গ্রীতিস্থচক আলাপসম্ভাষণের 'কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। 

শারীরিক সৌন্দধ্যেব যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা কোন নরবালকেই কেহ কখনও 

দেখিতে পান ন।। কবিকুল-বণিত কুন্থমাযুধ কন্দর্পের বূপও ইহার রূপের নিকট 

বিলঙ্জিত। লৌন্দরধ্যমাধুধ্য-গুণ-গ্রহণে স্বভাবতঃ নিপুণা নদীয়া-কিশোরীগণ যে এই 

ভূবনভূলানো সৌন্দধ্যে আকৃষ্ট হইবেন এবং স্নানের বেলীয় গঙ্দাঘাটে যাইয়া! ইহার 

রূপ দেখিয়া ছু্সিবার মন্মথ-মনোম্থন প্রভাবে বিভাবিত হইয়া ইহার রূপের কথা 

বলাবলি করিবেন ইহাতে বিম্ময়ের বিষয় অথবা অশস্বাভাবিকতাই বাঁকি আছে। 

স্বাভাবিক ভাবের বর্ণনাই প্রকৃত কবির কাব্যকুশলতা, অপরের ভাব নিজ হৃদয়ে 
টানিয়া আনিয়। সেই ভাবকে আশোষণ (41030196700), সমীকরণ (4581101181107)) 



২৬৭ প্রীপ্রীচৈতন্তমঙ্গল 
পসরা পপ পপ ০ তব লাস ্পপপসি 

ও ভাষার সাহাযষো -সেই ভাবের প্রকাশ (13595995910 )_ ইহ প্রকৃত কবির 
ভগবত্প্রদত্ত কবিত্বশক্তি। ইহা বাস্তবিকই স্থৃদুলভ। সাহিত্যদর্পণকার বলেন ₹__ 

“নরত্বং দুল'ভং লোকে বিদ্যা তত্র সুছুল ভা | 

কবিত্বং দুল্প ভং তত্র শক্তিস্তত্র স্হুল্ল ভা ॥৮ 

অর্থাৎ ইহজগতে নরত্ব অতি ছুল্লভ, মন্ুস্কুলে জন্মলাভ করিলেও বিদ্যালাভ 
স্থছুল্লভি। কিন্ত বিদ্যালাভ করিলেও কবিত্ব সকলেব পক্ষে ঘটে না। আবার যদিও 

বা কেহ কেহ কবি হন, কিন্তু শক্তিশালী কবিত্ব অতীব সুছুলভ। 

কবিবর লোচনদাস প্ররুতপক্ষেই স্থছুল্পভ কবিত্বশক্তি লইষ জন্মগ্রহণ কবিয়া- 

ছিলেন। নদীয়া-নাগরীদের হ্ৃদ্গত ভাব অবলম্বন করিষা তাহাদেব স্বভাব-স্থলভ 

সরল সরস সহজ ও সজীব ভাষায় যে সকল পদ বচন! করিষাছেন বঙ্গসপাহিত্যে সেই 

সকল পদ চিরদিনই বঙ্গভাষার গৌরব উদ্ঘোষণী কবিবে। কিশোরীগণেব উদ্দামপূর্ণ 
নবান্ুরাগের প্রথম উচ্ফ্বাসময় আশা উৎসাহ ও ব্যাকুলতাময় ভাববাশি এমন সরস 

সজীব সরল ভাষায় প্রকাশ কর৷ স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব শক্তিবই পবিচঘ। 

অপর কথা এই যে, লোচনদাস শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ুন্দরকে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই 
জানিতেন। তিনি যে মহামহাপ্রেমবস-বিগ্রহ তাহাও তাহাব জানা ছিল । অন্যান্য 

কবি ও লীলালেখকগণ শ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দব্র যে লীলাকাহিনী-বর্ণনা কব্যাছেন, 
লোচনদাস দেখিলেন সে সকল এশ্বধ্যভাবপূর্ণ , কিন্তু মাধুধ্যভাবের বর্ণনা না থাকিলে 

প্রেমিক-ভক্তগণের চিত্তবিনোদন হইতেই পারে না। তীাহাব শ্রীগৌরাঙ্গহ্ন্দব যে-_ 

“রসময় র্সিকশেখর গুণধাম। লৌন্দরধ্য-মাধুধ্য-বীধ্য স্ন্দব সুঠাম ॥৮ 

তাহার সে চিদানন্দরসসৌন্দর্য্য মীধুধ্য-আম্বাদনের পাত্র কাহার ? শীতেব অস্তে 
এই বিশ্বপটে যখন নববসস্তের উদয় হয়, যখন আমের মুকুলে নবকিশলয়ে উষার 
কনকরাগে সুক্সি্ধ মলয় সমীরে উহার প্রথম প্রকাশ উদ্ঘোধিত হয, তখন কলক 
কোকিলকুলসহ কাননের বিহগগণ ভিন্ন ৫ক সেই নববসন্তের স্থধান্বাদ গ্রহণ করে। 

কুক্থমকোমলা ভাবব্যাকুলা ভগবতবসের নিগুঢ সম্পৃটব্ূপিণী নদীয়াবালাদলই আমার 
ব্সিকশেখর শ্রীগৌরহ্ুন্দরের বপলাবণ্য সৌন্বধ্যমাধুধ্য সৃধাব আস্বাদন সর্বপ্রথমে 
পাইয়াছিলেন এবং কবি লোচনদাসের খধি-হদয়ে সর্বপ্রথমে চন্দ্রলেখার সায় সেই 

ভাবের উন্মেষও উদয় হইয়াছিল। ধাহাঁরা এই পুণ্যপবিত্রতামাখা প্রেমরসের 
বৃন্দাবনীয় বঙ্কার শুনিয়। নাসিকাসক্কষোচন করিয়! শুচিননন্যতা! প্রকাশ করিতে প্রয়াস 
পান, তাহাদের হৃদয়টা নরককল্সসের জঘন্য বায়সরক্গস্থলী কিনা, তাহারা নিজেরাই 
তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। এমন দেব-ছুল্প ভ ভাবরসে অপবাদ আরোপ করা 
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কেব্লই স্বীয় কুরুচির অবাধ আত্ম-প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়.। শ্রীশ্রীগৌবাঙ্গ- 

ক্ন্দর অখিলর্সাম্ৃত-মুগ্তি | 

“আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় । হেমাভদিব্য-চ্ছবি-সুন্দরায় ॥ 

তন্মৈ ম্হাপ্রেম-র্স প্রাদায় । চৈতন্তচন্দ্রায় নমো! ন্মস্তে 09 

এই নমস্কার্স্থচক পগ্যটি যতীন্দ্রশিরোমণি পরমমহান্ুভব শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ 

সরম্বতীক্কত শ্রীচৈতন্তচন্দ্রামৃত হইতে উদ্ধত। ইনি সাংখ্য-পাতঞ্জল-পূর্ববমীমাৎসা- 

উদ্রমীমাংস।-ন্যায়-বৈশেবিক-আগমনি্গম-পুরাণ-ইতিহাস-পঞ্চবাত্র-অলঙ্কা র-কাব্য-নাট 

কাদি নিখিল রহন্তসিদ্ধান্তের পারদশী ছিলেন। ইনি অসংখ্য সন্াসীর আচাধ্য । 

হলাদিনী শক্তির গারভূত মহাভাবন্ববূপিণী শ্ীরাবিকার ভাবকান্তিগ্রাহী আশ্রীরুষ্ণ 

চৈতন্য মহাপ্রভুর কুপাদৃষ্টি-পাতে ইহার হৃদয়ে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত ্ষুবিত হইয়াছিল । 

উদ্ধৃত পদ্যটাতে জানা যায় গ্রাগৌরার্দ আনন্দলীলানয় বিগ্রহ-ন্বরূপ এবং তিনি 

মহাপ্রেমরসপ্রদ । বেদ-বেদান্ত পরমতব্ধের শ্বরূপ-নির্ণরের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে 

“সত্যজ্ঞানানন্দং ব্রহ্গ”,“আ ন্ন্দম্ধূতরূপৎ ধদ্দবিভাতি,” “আনন্বং ব্রহ্মণো রূপম” ইত্যাকার 

বহুল শ্রুতিতে জান। যার, তিনি আনন্দমঅমৃতন্বরূপ | তৈত্তিবীয় উপনিষদের শেষ সিদ্ধান্ত 

এই যে “রসোবৈ সঃ রসং হ্েবাঘ়ৎ লন্ধা আনন্দীভবতি ।” স্ৃতরাং তাহার স্বরূপ সমন্ধে 

সর্ববসিদ্ধান্তের সার নিক্ষষ এই যে-তিনি প্রেমানন্বরসন্বরূপ | 

শ্রীপাদ বপগোম্বামিমহোদয় উক্তিরসাম্ তসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ গ্লোকে লিখিলেন 

“অখিলরসাম্ৃতমুদ্তিঃ” ৷ “শ্রীরাধাভাবছ্যতিহৃবলিত” শ্রীরুষ্ঃও যে "রসরাজ মহাভাব- 

দ্বরূপাখিলরপামুতমৃদ্তি”__ইহা শ্রীকঞ্চচৈতন্ত-চরণাচ্ছগত ভক্তমাত্রেরই পরমাদরসম্মত 

স্ুসিদ্ধান্ত। তাহার লালায় ধাহারা মায়াবাঁদি সিদ্ধান্তসম্মত শু সন্যাসের ভাব আরোপ 

করবেন, তাহারা তাহার ভগবত্তত্বে বিশ্বাসী নহেন। তিনি থে সন্যাস গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন, তাহা কোন উদ্দেশ্ত-সাধনের জন্য কপটবেশ মাত্র । আদিপুরুষের অবতারগণের 

মধ্যে আমরা কচ্ছপ-অবতারেৰ কথা শুনিতে পাই । সেইজন্য ভগবান্ প্রাকৃত কচ্ছপ 

নহেন। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ এইজন্ত শ্রীগৌ্বার্দের সম্ন্যাসকে “কপট সন্াস” বলিয়া 

ছুন্টুভি রবে ঘোষণা করিয়াছেন ৫ 

"প্রবাহৈরশণাৎ নবজলদকোটি ইব দূশৌ । দধানং প্রেমদ্ধ্যা পর্ম্পদকোটি-প্রহসনম্ ॥ 

রমন্তং মাধুধ্যৈরম্বতনিবিকোটিরিতন্-_চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহ্হসম্াসকপটম্ ॥” 

কেবল বৈরাগ্য, ভগবত্তার এক অংশমাত্র। বৈরাগ্য যেমন ভগবত্তার এক 

উপাদান, শ্রী বা সৌন্দধ্যও তেমনই ভগবত্ীর এক উপাদান । শ্রীকষ্ণের সৌন্দধ্য- 
মাধুধ্যে যেমন স্থাবরজঙ্গমাত্মক অনস্তকোটি বিশালবিশ্বত্রক্মাও আকুষ্ট হয়, তাহার 

৩৪ 



২৬৬ শ্রীপ্রীচৈতন্তামঙ্গল 
পাস পর পাপ পপ পাপ কাদা পপ পাপ পপি পপ শত ৯ ৭ পতি পেপসি সপ ীপিসীশী শা শিল্পাশ শিশি িশাটাশীশি শশ্শিশিশি সীশিপাশিাশিতীশি তি বলি পাপা শিশী শপ পপি | শিপ পপি সি শপ পাপা পা 

এই আবির্ভাবেই বা তাহা না হইবে কেন? সেই পরমতত্বের শ্রীগৌররূপ 
আবির্ভাবেই বা নরনারীগণ আকৃষ্ট না হইবেন কেন ? 

রীশ্রাস-বর্ণনায় মহামুনি গোপীদের কথায় লিখিয়াছেন £- 
“কা স্ব্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীতং। সম্মোহিতাধ্যচরিতান্নচলেৎ ত্রিলোক্যাম্॥ 

ত্রলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং । যদেগাদ্বিজদ্রমমুগপুল কান্বিভ্রন্ ॥৮ 
তাহার এই জগদাকর্ষিবূপ জগতে প্রকটন কর। তাহার মহাকারুণ্যের পরিচায়ক । 

শ্রীকুষ্ণের গুণবর্ণনায় ভক্তিরসামৃত-সিস্কুকার স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন, নারীমনোহারিত্ব তাহার 
একটি প্রধান গুণ । শ্রীকৃষ্ণ, নারী-মনোহারীগুণে ষদি সমাদৃত ও সম্পূজিত হন, 

শ্রীগৌরারঙ্গে সেই গুণ স্বীকার করিলে এবং তগ্ভাববিভাবিত হইয়া তাহার ভজন 
করিলে শাস্ত্রযুক্তির ও ব্যবহারের কোন মধ্যাদা নষ্ট হয় বলিয়। ধারণ! করা অসম্ভব । 

ভাব-ভেঘদে, ্যান-ভেদে অতীব স্বাভাবিক। 

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে শ্রীশ্রীগৌরাক্জদেব সন্যাসী-মনুষ্য নহেন। তিনি 

সর্ববিধ নরনারীগণের পরমোপাস্ত রসতত্বতিনি সচ্চিদানন্দ রসঘন মৃত্তি। রসিক 
ভাবুক সাধক ও সিদ্ধগণ যেমন তাহার উপাসক,-রসিকা ভাবুক সাধিকা ও 

সিদ্ধারমণীগণও তাহার তেমনই উপাসিকা। সেরূপ উপাসনা-_সর্বাংশেই সাধুসজ্জন 
সম্মতা ও যতীন্দ্র-রাজ-চুড়ামণিগণেরও ভজননিষ্ঠ চিত্তের লালসা বর্ধন করে। 

একদেশরশা অজ্ঞাত তত্বার্থ অনভিজ্ঞ লৌকদের পক্ষে প্রগাঢ় সুন্্মভাবপূর্ণ ভগবছুপাসনার 
সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করা, কেবল যে অশান্ত চপল চটুল বুদ্ধির বিড়ম্বনা! তাহা 

নহে-_অপরাধজনকও বটে । জগৎ অনন্ত ও বিশাল; বিশাল বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের প্রাণীও 

অনন্ত, শ্রীভগবানের লীলাও অনন্ত, উপাসনার প্রকারভেদও অনন্ত-_-অথচ এই অনন্ত 

তত্বের সকলই নিত্য সত্য । আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ-সঙ্কুল ভাবসমুহ (1)0807505 

9070910017€ $0999) পরিণামে সকলই সামগ্রস্তপূর্ণ বলিয়া জ্ঞানীভক্তগণের নিকট 

সমাদৃত ও সম্পৃজ্য হইয়! থাকে । শ্রীপাদ শ্রীজীবগোক্বামিমহোদর ভগবতসন্দর্ভে সপ্রমাণ 

করিয়াছেন যে তিনি নিখিলবিরুদ্ধশক্তির সমাশ্রয়। তাহাতে একদিকে যেমন কঠোর 

বৈরাগ্যের পরাকা্ঠা, অপর দিকে আবার তেমনই লীলা-বিলাস-রস-সম্ভোগ । 

প্ীপ্রীকষ্চলীলায় যে সকল গুণ তীয় ভজনীয় গুণ বলিয়া ভূষণ স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে, 

শ্ীপ্রীগৌরলীলায় তাহার কোন কোন গুণ কেনই বা! দূষণ হইবে? 
শ্রীমপ্তগবতগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :-- 

“ষে বথা মাং প্রপগ্ন্তে তাস্তথৈব ভজাম্যহম্” | 

যে আমায় যেরূপ ভাবে ভজন কবিবে আমিও তাহাদের নিকট তততৎরূপ 
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ভজনীয় ভাবে আত্মপ্রকটন করিয়া তাহাদের অভীপ্সিত ভজনের সহায় হইব। যাহারা 
তাহাকে কাঁন্তভাবে ভজন করিয়। আনন্দ লাভ করিতে প্রয়াসী, তাহাদের সমক্ষে 

শ্রীভগবানের “কাঠ খোট্টা” সন্ত্যাসীর ভাব প্রদর্শন একেবারেই অস্বাভাবিক ও অসাধু- 
সম্মত। গোগোপসংখ্যাবৃত মধুমষ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীনরসিঙ্ছদেবের উদয় হইলে এক 
ভীষণ বিভীষিক1 উত্পাদিত হইয়া নিদারুণ উতপাতের স্থষ্টি হইবে । সেখানে শ্রীশ্রীমদন- 

গোপাল বিগ্রহই শোভনীষ। সেইবপ শ্রীগৌরলীলাতেও মধুর ভাবের উপাসকগণের 
স্মক্ষে সন্ন্যাস-বেশ এক “শুক্রষষ্টী” একেবারেই খাপছাড়া ও হৃদ্বিদারক ক্লেশজনক 
দৃশ্ঠ | 

ভাব-ভেদেই দর্শনভেদ ও ধ্যানছেদহ ইয়া থাকে । একই সময়ে একই স্থানে ভিন্ন 

ভিন্ন ভাবের দর্শকগণ শ্ররুষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিযাছিলেন। কংসবঙ্গালয়ে 
কংসাবি-বিগ্রহের কথ। স্মরণ করুন £-- 

“মল নামশনি হণাং নববরঃ স্ত্রীণাৎ স্মরোমৃত্তিমান্। 

গোপানাং স্বভনোইসিতাং ক্ষিতিভূজাৎ শাস্তা স্বপিত্োঃ শিশুঃ ॥ 

মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিদৃষাৎ তত্বং পরং যোগিনাৎ। 
বুষ্তীণাং পরদৈবতেতি বিদিতো বঙ্গ, গতঃ সাগ্রজঃ ॥” 

অগ্রজসহ শ্রীরুষ্ণ যখন কংসের বঙ্গ স্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন মল্লগণ তাহাকে বর্রসার 

পুকষ, নৃপতিগণ নুপতিকুলশ্রে্ট, স্বীগণ সাক্ষাৎ কন্দর্প গোয়ালার। স্বজন, ছুষ্ট রাজার! 

শাস্তা, বহ্থদেব-দেবকী নিজেদের শিশু, কংস সাক্ষাৎ মৃত্যু, অতন্থজ্ঞগণ বিরাট পুরুষ, 

যোগিগণ পরমতত্ব এবং বুষ্ণিগণ আপনাদেব কুলদেবতা বলিয়া মনে করিতে 

লাগিলেন । 

এরূপ ভাবের পগ্ভ সংস্কতভাষায আঁবও আছে যথা ৪ 

মলৈঃ শৈলেন্দ্রকল্পশিশুবিতরজনৈ পুষ্পচাপোহঙ্গনাভি 
গৌঁপৈস্ত প্রাকৃতাত্মা দিবি কুলিশভূৃতা বিশ্বকায়োহপ্রেমেয়ঃ ॥ 

ক্রুদ্ধ কংসেন কালো ভয়চকিতদৃশা যোগিভিধৈধ্যমৃত্তি। 
দূষ্টা রঙ্গাবতাবে। হরিরমরগণানন্দক পাতু বিশ্বান্॥ 

লোকে কথায় বলে “কৃষ্ণ কেমন ?” তদুত্তরে বল! হয় “যার মন যেমন”। শ্রীগৌবাঙ্গ 
যখন পূর্ণতম তত্ব তখন তাহার সম্বন্ধেই বা নাগরীভাবের ভজন অশ্রদ্ধেয় হইবে কেন 
নাগরীভাবের ভজনের নামান্তর-__গোপীভাবের ভজন; শ্রীভাগবতের ভাষায়- 

শ্রীরাসনায়িকাগণের ভজন । সর্ধলীল! মুকুটমণি বলিয়! শ্রীরাসলীল যখন পরমহং 
কুলব্যগণের গ্রাহ্াা ও শিক্ষাপ্রদা, তখন অখিলরসামৃতমূত্তি শ্ীপ্ীগৌরবিশ্বস্তবে 

মধুররসময় ভজনই বা অপবাদার্থ হইবে কেন? 



২৬৮ শ্রীপ্রীচৈতন্তমঙ্গল 
পাপী শিস শপ পা পর কাপ্তাই পপির 

নদীয়া-নাগবী ভাবের যুক্তিযুক্তত। ।* 

(শ্রীপাদ মধুস্দন গোস্বামী সার্বভৌম লিখিত ) 

সত বিগ পিস সপ লাকা পি | পিপল 

শ্ীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকুষ্ণউপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, নিজেব উপাসনাব উপদেশ 

দেন নাই, অতএব শ্রীকুষ্ণউপাসন। নিখেষ, শ্রীগৌবাঙ্গউপাসন1! বিধেষ নয়। 
শ্রীগৌববিষ্ণুপ্রিয়াব উপাসনা অবিহিত, কাবণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিধাব নাম নির্দেশ বা উপাসনা 
বর্ন কোন গোস্বামী গ্রন্থে নাই । 

শ্রীগৌব-নাগরী-ভাবের আর শ্রগৌবাঙ্গযুগলাচ্চনের প্রতিপক্ষ দলেব এইটিহ প্রবল 
যুক্তি , এইটি অনিবাধ্য ব্রহ্ধাত্্র_“নহান্তান্যতমং কিঞ্চিদশ্বং প্রত্যবকর্ষণং” 

্রহ্মান্ধের প্রত্যবকর্ষণ ব্রন্ধাস্্ ভিন্ন অন্য অস্ত্র করিতে পাবে না। শরাগৌরাঙ্গ- 

যুগলাচ্চনকারী ভক্তজনও এইবপ ত্রঙ্গাম্্র প্রযোগ করিতে পাবেন । 

শ্রীমস্ভাগবত সিদ্ধান্তান্্যায়ী বৈষ্ণবেব পক্ষে শ্রাবাধারুষ্টাঙ্চন অবিহিত | শ্মন্ভাগবতে 

শ্রীরষ্ণ নিজের উপাসনাবৰ উপদেশ কোন স্থানে কবেন নাই।  শ্রীগৌবাঙ্গেৰ 

লীলা-পবিকর দ্বাব! শ্রাবিষ্প্রিষা-গৌরাঙ্গ-যুগলপুক্তনেব বণন। নাই, অতএব গৌবাঙ্গ- 
যুগলাচ্চন সদাচাব বিরুদ্ধ | শ্রীরুষ্ণেব লীলাপরিকরেব দাবাধ শ্রাবাধাব্ফচে যুগলাচ্চনেখ 
প্রসঙ্গ শ্রীমপ্ভাগবতে নাই, স্থতবাৎ শ্রীবাধাকুষ্ণাচ্চন সদাচাব বিকদ্ধ, বব শ্রীব্রজপবিকবগণ 
সুষ্য, কাত্যায়নী, চন্দরভাগা পূজন কবিতেন, বন্তমান শ্রকুষ্ণউপাসকেব তাহাই 

কর্তব্য । বিশেষতঃ ধাহাবা ব্রজনাগরীভাবাপন্ন-সাধক তাহাদিগেব ইহ।ই কন্ব্য । 

কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোবদ্ধন-পৃজনেণ সমযে নিজেব পুজনেণ বিধান দিয়াছেন, 

তাহাই শ্রীমগ্ভাগবতে শ্রীকুষ্ণপুজনেব বিধান । কিন্তু সে বিধান গিরিকপেব জন্য । 
নন্দস্ততেন কপেব জন্য নহে। যদি বলেন শ্ররুষ্ণেন ও গিবিববের তত্বগত 

অভিন্নতাপ্রযুক্ত গিবিববের অচ্চনের উপদেশ শ্রীরুষ্ণাচ্চনে পব্যবসিত হয, তবে 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ ও শ্রীরুষ্জেব তত্বগত অভিন্নতা হেতু শ্রীরুষ্ণউপাসনাব উপদেশটি 

শ্লীগৌরউপাসনাবৰ উপদেশকপে পধ্যবসিত হওয়াতে গৌরাঙ্গাচ্চন। বিবোধিগণেন 

শিরঃশুল হয় কেন? 
কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌবাঙ্গোপাসনাকে গহিত বলি না, শ্রীগৌ ববিষ্ণপ্রিষাযুগলেব 

উপাসনাকে অশাস্বীয় বলিয়া অবিহিত সিদ্ধাস্ত করি। বেশ, শ্রীমন্ভাগবতে স্পষ্টৰপে 

শ্রীরাধিকাজীওব নাম নির্দেশ নাই, মন্ত্র ও উপাসনার উপদেশ নাই, শ্রীগোপালমন্ত্রেব 

উপদেশ নাই, তবে কি শ্রীরাধাকৃষ্ণউপাসন। শাক সাচার বিরুদ্ধ ? 
গলি এপ 

* শরীরী বিফুপ্রিয়া-গোরাঙ্জ ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৯ পৃষ্ঠা। 



পরিশিষ্ট ২৬৯ 
শশা পাশা কটা পাত পপ পপ জজ শত ০টি পশিসপিলসপী পাপা 

“যাহারা শ্রিমপ্তাগবতম্ প্রমাণমখিলং” বাক্যের অগ্গসারে সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন 
করিয়! থাকেন, তাহাব। বদি শ্রীমন্ভাগবত মহাপুরাণে অনুক্ত শ্রাবাধাকুষ্ণচ্চন করিয়। 

সাম্প্রদায়িকতার ঢঞ্চাবাছ্য করিয়া থাকেন, তবে শ্রচৈতন্তচর্িতামবতে অপ্রকাশিত 

এ/গৌরবিষ্ণপ্রিয়াচ্চনকারী জনসমুদয়কে অসম্প্রদায়ী বলির।* নিজের প্রৌটি প্রকাশ 
করিতে অসঙ্কচিত থাকেন কোন্ বশে? অর্থাৎ ইহা বলিতে তাহাদের লজ্জাবোধ 

হয় ন। কেন, ইহাই পর্মাশ্চঘ্য । “গরজ বড় বালাই” | 

একদল, অতি প্রগল্ভ নব্যপপ্ডিতের। বলেন, শুমভাগবতে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ 

নিজের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, গাতাতে অজ্গানকে নিজোপাসনার উপদেশ 

দিয়াছেন, এই ছুইটা আমাদেন প্রমাণ গ্রন্থ । 

বা! বেশ অকাট্য যুক্তি! কিন্তু অর্দুনের ও উদ্ধবের উপদেষ্ঠা বাসুদেব | 

নন্দনন্দনের উপাসনার উপদেশ আমস্ডাগবতে শ্রারুষ্চ কোথায় করিয়াছেন 2 বিশেষতঃ 

আীরাধাকুষ্জের উপদেশ কোথায় আছে ? 

এইরূপ যুক্তি সকলকে যুক্তি বল? যার না, ইহ। তর্ক । বাস্তবিক ইহা তর্কও নহে, 

কুতরক। হিজ্ঞনু বৈষ্ঞবের পক্ষে এইবপ কুতক শাস্সে নিষিদ্ধ । 

“নেষা তর্কেন মতিবপনেয়। প্রোক্তান্তেনৈব স্রজ্ঞানারপ্রেছং। “তকা প্রতিষ্ঠান” | 

তর্ক লিজ্ঞান্ুর পক্ষেও নিষিদ্ধ, মুমুক্ষের পক্ষে অতি নিষিদ্ধ আবার ভগবত- 

প্রেমেচ্ছুব পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ, অশ্রোতব্য ৪ দ্বণাত । তাহাই এই সিদ্ধান্ত ছুন্দুভি 

বাজাইতেছে,“বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর” বহু দূৰ শব্দের অর্থ কি? 

বু দূর শব্দের অর্থ এই যে তর্ক করিলে ভজন্র বেমুখ্য হয়, বিমুখ হইয়া যিনি যতদূর 
অগ্রসর হইবেন, তিনি ততই দূর হইতে থাকিবেন। একটা দুষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে 

হইবে, “বারুণি দ্িক্গতং বস্ত ব্রজ্নৈত্ডরিং কিমাপ্র য়া” | কেহ ভুলিয়া মথুবায় 

কোন জিনিষ ফেলিলেন, অথচ আগ্রায় গিয়া তাহার অনুসদপ্ধান পাইলেন। মনে করুন 

আমার রূপার ঘটি শখুরার ফেলে এসেছি বলিয়া মথুরব দিগে চলিলাম। মার্গে 

ভোজনাদি করিয়। তরুতলে বিশ্রীম করিলাম । উবার সময়ে দিগভ্রান্তি ঘটিল। 

মথুরার দিকে পুষ্গ করিয়া আগ্রার দিকে চলিলাম। এখন আমি বতই অগ্রসর হইব, 

মৃথুর! হইতে ততই দূরে অগ্রসর হইব। ভ্রীন্ত জীবেরও এই গতি। উপাস্য বস্তাতে 

তর্ক আরম্ভ করিলেই নিশ্চই এইবূপ সে দৃবাৎ দূরতব হইয়া বাইবে। তর্কের আরম্ভ 

হইলেই তত্ববস্ত তিরোহিত হইয়া যান। শ্রীমন্তাগবতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে ।__ 

“যদ! তদেবাসত্তর্কস্তিরোধিয়েত বিপ্লুতং” 

গৌর-বিরোধিগণের অসত্তর্কের কুঙ্াটিকাজালে তাহাদের হৃদগত পরতত্ব ( গৌরাজ- 

ভাব )' বিলুপ্ত হইয়া যায়, স্থৃতরাং তাহার! শাস্ত্রসদাচারসিদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনাকে 



শা পিশ পালি 

২৭০ প্রীগ্রীচৈতন্যমঙ্গল 
শি সত | পতি 

দেখিতেই পারেন না। ইহাতে শাস্খ্ের বা সদাচারের কি দোষ? এই বিষষে 
বেদমীমাংসাতে উত্তম দৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে। 

“নৈষস্থানোরপরাধো যদেন মন্ধো ন পশ্যতে” 

অর্থবকেহ কেহ যদি মার্গে একটা স্থাণুর (€ পত্রশীথাবিহীন বৃক্ষ ) আঘাত 

পাইয়া পড়িঘা ষাষ ও তাহার কপাল ভাঙ্গিয়া বাঁধ, তাহাতে স্থ।থুর কি অপবাঁধ ? 

শ্রীগৌরাক্গদেবকে যদি ভগবান্ বলিষা বিশ্বাস করা হয়, আর শ্রীভগবততত্বকে বৈদিক 
সিদ্ধান্তানুসাবে শক্তিমৎ প্রতিপন্ন করা হয়, তবে সেই গৌরাঙ্গের নিত্যশক্তিম্বব্পা 

শ্রীবিষুণপ্রিয়াদেবীর উপাসন]1 "গলে গৃহীত ন্যায়েন” স্বীকার করিতেই হইবে । 
শ্রীগৌরাক্গ যদি ভগবান্ হন, এবং স্বয়ং স্্যস্থানীয় হইযা রশ্রিস্থানীয় তটস্থ 

শক্তিরূপ জীব সকলের আশ্রয় হন, আব যদি জীব সকল তাহার এক্তি হয়, তবে কোন 

শান, কোন সিদ্ধান্ত, কোন বিবেক ও কোন যুক্তি জীবগণকে শ্রীবিষুণপ্রিয়াদেবীর 

দাসীভাব হইতে বিচ্যুত কবিতে পারে না এবং জীবগণকে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষষক কান্তভাব 
হইতে বিচ্যুত করিতে পাবে না(১)। কারণ, শক্তিমান ভোক্তা, শক্তি ভোগা, 

ভাবাবেনে ভোক্তাই পুরুষ বা নাগর, আর ভোগ্যবস্ত শ্রী বা নাগরী | 

শ্রীগৌরাঙ্গ ষদি ঈশ্বর হন এবং তাহার স্বব্পশক্তিময় নিত্যলীলাধাম নবন্বীপে 

অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে জীবগণেব ন্দীযা-নাগরীভ।ব অবশ্তস্ভাবী। এই তাত্বিক 

নিয়মের বাখাবিস্ব বৈশ্বব্রঙ্গাণ্ডের মধো কেহ লন্মাইতে পারে না। মুখে যাহা ইচ্ছ। 

তাহাই বলুন, কাগজে বাহা ইচ্ছ| তাহাই লিখুন, শ্রীভগবত্তত্বকে খগ্ুবিথগ্ড কবিষা 

কেহ অপূর্ণ করিতে পাবেন না, যডৈ ্রধ্যপূর্ণকে পঞ্ধৈশ্বধা, চতুবৈশ্বধয করুন, সর্বৰ 

রূসকে মধুর বসের অযোগ্য বলিয়া অসর্ববরূস করুন, কিন্তু তিনি যাহা আছেন তাহাই 

থাকিবেন, এবং তাহাব তত্রজ্ঞ ভক্তগণের যেই ভাব তাহাই থাকিবে । গৌববিরোধীগণেব 

প্রয়াস নিম্কুক-বসবিন্দু ছ্বাব। ছুপ্ধ-সিন্ধুর ছানা কবার সমান নিক্ষল। 
বল স্পা এপ এ, 

(১) ভগবাং স্তাবদদাখারণ স্বকপৈশ্বব্যমাধুধ্যস্তস্ব বিশেষ | তত্র ম্বরূপং পরমানন্দম্, এরশ্বর্যযমনমোদ্ধা নন্ত 

স্বাভাবিক প্রভুতা, মাবুয্যমনমোর্দীতয়। নববমনোহর স্বাভাবিক রূপগুণলীলাদি সৌন্টবম্।-_-শ্রীজীবগোঘ্ামী | 

অর্থ-_ভগবান্ কি বস্ত? ভগবান্ অসাধারণ ম্ববপ, অদাধারণ এখর্য্য, অসাধারণ মাধুর্ধ্যময় 

তন্ববিশেষ । ন্বরূপ শব্দে পরমানন্দ, এশ্ব্য শব্দে অসমোদ্ধ ও অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা, মাধুষ্য শব্দে 

অসমোদ্ধতীরপে সব্ধমনোহর স্বাভীবিক রূপগ্ুণ ও লীলাদির সৌঞ&ব! এই তিনটা লক্ষণবিশিষ্ট 

তত্ববিশেষ শ্রীভগবান্। যাহার। *্ভ্রীমন্সহাপ্রভুতে এই সর্ববমনোহর ম্বাভাবিক রূপ, গুণ, লীলাদির 
সৌষ্ব স্বীকার করেন না, তাহারা ভাহাকে পুর্ণ পরতত্বরূপ শ্রীভগবান্ বলিতে চাহেন না এবং 

শ্রীভগবানের অথণ্ড স্বরূপ হইতে একটা মাধূর্ধাবস্তকে কৃম্তন করিতে চীহেন। অতএব শ্রীভগবত্ত্বের 
আংশিক থগুনরপ ব্রন্মাদ্বেবরূপ অপরাধ স্টাহাদের অবশ্থভ্ঞাবী । 



পপ শী পাকা পা পিক পপ পট পপি 

পরিশিষ্ট ২৭১ 
পপি 

“নামিক্ষা ক্গীরসিন্ধুঃ স্তাৎ জন্বীর রসবিন্দুনা ৮ 

তত্ববিচারনিষ্তাত শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে একদিন আলাপ প্রসঙ্গে 

তর্ক করিয়াছিলাম যে, পুরুষ হইয়? স্ত্রীভাবে ভাবিত হইয়া সেবা করাকে অনেক 

উপাসকসম্প্রদায় উপহাস করিয়া থাকেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, নির্বিশেষ- 

বাদীগণ সাধকের পক্ষে স্ত্রীভাবনাকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সবিশেষবাদীগণ 
যি (শ্বীভাবশূন্য হন, তবে তীহারা সেবার অনধিকারী। শ্রীলক্মীনারায়ণ বলুন, 
সীতারামই বলুন, শ্রীরাধাকৃষ্ণই বলুন, কুক্সিণীরুঞ্ই বলুন, তাত্তিকবিচারে শক্তিমূৎ 

পরতত্বই সমর্ছনীয়, সবিশেষ সিদ্ধান্তে শক্তিমান পরতত্ত পুরুষ, আর শক্তিতত্ত শ্রী, 

ইহাই যুগলার্চন । 

যুগলাচ্চনে সাধক যখন মানসিক অন্তধাগ বা বহিচচ্চা করিতে প্রস্তুত হন, তখন্ 

শক্তিমান পুরুষতত্বকে সমচ্চা করিতে পারেন, কিন্ত শক্তিতবকে পুরুষভাবে 

স্মচ্চা করিতে পারেন নাঁ। কারণ শক্তিতত্ব শ্রবুধভা্নন্দিনী-রূপে পরাশক্তিরূপে 

স্ষরিত হউন, ব| শ্রীজনকনন্দিনীৰপেই স্ফুরিত হউন, বা লক্ষ্মীবূপেই স্ফুরিত 
হউন, বা গুণাবতারাদি অংশরূপে সরস্বতী-ছুর্থাদিরপে স্ষরিত হউন, তীহার 

সম্চ্চনে অঙ্গোত্বর্তন, অভ্যগ্ুন, কেশসংস্কীর, আান, গাত্রমাজ্জনাদি সেব। 

পুংভাববিশিষ্ট সাধক করিতে পারেন না, করিলে অপরাধ হয়, না করিলে সমচ্চন 

পূর্ণ হয় না। যাহার শ্রী-বিগ্রহকে কেবল কাষ্টপাষাণের প্রতিমা (প্রতীক ) মাত্র 

জানিয়! সমচ্চন করেন, তীহাদেরও মনোবিকার হওয়। নিশ্চিত। ত্রিজগদ্গুরু 

শ্রীচৈতন্যদেব বামানন্দরায়ের প্রশংসা প্রকরণে তাহ। স্পষ্টাক্ষরে নিদ্ধারণ করিয়াছেন, 

ঘথা, শ্রীচৈতন্ত চবিতামুতে- 

তবহু' বিকার পায় মোর তন্ত মন। প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন ॥ 

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার । তাহাতে জানি অপ্রারুত দেহ তাহার ॥ 

নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া মহাপ্রস্ু তাহ] সাধক-জীবের পক্ষে বিশুদ্ধৰপে উপদেশ দিয়াছেন | 

পুরুষভাবে ভাবিত থাকিক়। শ্রীভগবদল্লভ'বর্গের অঙ্গ-সেবা সর্ধতোভাবে অসম্ভব; 

যেহেতু কোন ভাবেই তাহা শাস্বসঙ্গত হয় না, দাস-বূপেও হইতে পাবে না, 

পিতারূপেও হইতে পারে নী, সখারূপেও সম্ভব হইতে পারে নী, স্থতরাং 

শ্ীহরিবললভাগণের সমচ্চন, দাসী কি সখিভাব ভিন্ন অন্য ভাকে হইতে পারে ন1। 

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তকে খগ্ডাইবার যুক্তি কোন সদাচার ব 

শাস্ে দেখা যায় না। এই ত গেল যুগলাচ্চনের বিষয়, এখন নদীয়া-নাগরীভাবের 

হক্ষিপ্ক আলোচন। কর! যাউক । 



২৭২ শ্রীপ্রীচৈতন্যমঙ্গল 

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অঙ্ঈসেবা করিতে হইলে তাহার দাসীভাব বা সখিভাব 
গ্রহণ কবিতেই হইবে। তগ্ভাবাঢ্য হইয়া আনের পূর্বে শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়। দেবীর 

অঙ্গে তৈলমদ্দন করা হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীগৌরাশস্থন্দর স্নান করিয়! দিব্য পষ্টবপ্র 
পরিধান চন্দন-পুষ্পমালা-বিভূষিত কোটী-কন্দপন্থন্দররূপে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 

শ্বীমতা চমকিত হইয়া বন্তাঞ্চলে অঙ্গ আবৃত করিয়া! গৃহে প্রবেশ কবিলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
সন্্মাবেগে সেই তৈলমর্দনকাবিণী স্খীও সলজ্জ নয়নে প্রভুকে দর্শন করিতে করিতে 

হাসিতে হাসিতে তৈলবাটী লইযা দ্রুতপদে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ও গৃহান্তর হইতে 

শ্রীমতী বিধুরপ্রিয়া দেবা ও সেই সথী হাসিতে হাসিতে কবাটবঞ্ধ হইতে 

শ্ীপ্রভৃর রূপলাবণ্যন্ুধ। নয়নপুটক দ্বারা পান করিতে লাগিলেন, এবং সেই 

রূপমাধুরীর ভূবনমোহিনীচ্ছট। শ্রীমতীর কাছে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এইভাবে 
দুইজন পর্মানন্দে মগ্র হইয়া দেহদৈহিক ব্যাপার ভুলিয়া গেলেন । ইই। কোন রস ? 

মধুর রস ভিন্ন ইহা আব কিছু হইতে পাবে কি? 
ইহাতে ব্যভিচাপু দৌষ, শ্রীমন্ শহাগ্রভুব চবিতে কলঙ্কারোপণ, বৈষ্ব-পিগ্গান্ছেখ 

বিরোধ, তাহাদের্ই প্রতীত হইরা থাকে” ধাহীরা চক্ষু-নিম্মাণ দোষে মধ্যা্ধে 

দিবালোকেও অন্ধকার বলিধ। অন্থভব কবেন। 

ধাহারা দ্রিবালেককে ঘোর তমিশ্র জ্ঞান করেন, তীহাব। যে শ্রগৌরাঙ্নাুরাগীকে 

গোখরবপ দেখিতে পাইবেন, ব। নদীষা-নাগবীভাবকে পৌভ্তলিকত। অন্টভব কবিবেন, 

তাহ! অন্বাভাবিক নহে। 

“বিপাট্য কদলি স্তপ্তং সারং দরূশিরে নতে” 
“গর্দভের প্রা থেন শান বহি মরে” চৈঃ ভাঃ 

“জনেষভিজেবু ম এব গোখর” 

“নবান্তে গোখব। জ্ঞেরা অপি ভূপাল বন্দিতী” 

এই সমস্ত শান্ধীয় অঙাচ্চ স্তব নদীয়ানাগরী-ভাবনিষ্ঠ দীনহীন তথাদপি নাচ 

জীবগণেব উপযুক্ত নহে, তাহার এই স্তব-স্তোত্রের অন্পবুক্ত, তাহার। অকিঞ্চন,_ 
এই সমস্ত বহুমূলা বত্বরাশি বাখিবার লোহার সিন্দুক তাহাদের কাছে 'নাই, অতএব 

“তুদীয়ং বস্ত ভে। বিদ্বন্ তুভ্যমেব সমর্পিতং” | এতঘিন্ন তাহাদের আর গতি নাই। 



নদীয়া-নাগরীভাব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ । 
( শ্রীল মধুস্থদন গোস্বামী সার্বভৌম লিখিস )* 

নদীযা-নাগরীভাব ভক্তিমার্পেব পনমোচ্চ ভাব, উহা জদয়ঙগম করা! অপরিমাজ্জিত 

সদয়ের কাধ্য নভে! 

বাং শীলবপ চরিতৈঃ পরম প্ররুষ্টেঃ 

সত্বেন নাতিকতয়! প্রবলৈশ্চ শান্সৈ: 

প্রখ্যাত দৈধ পবমার্থ বিদাং মতৈশ্চ 

নৈবাস্থব প্ররুতষ" প্রভবন্তি বোদ্ধুম্। 

ন্দীয়ানাগপাভাবে থে ঠাপ ভন্তিবিনোদ মহাশয়েব পূণ অভিমত ছিল, হাহাব 

একটি প্রমাণ শিষ্পে প্রদত্ত হইল । 

'সজ্জনতোষিণী' পরিিকা তিনি মূ সম্পাপূন ক্বিতেন এবং তাহাব নিজেব অনভি- 

মত কোন বিশষ পত্রিকাষ প্রকাশ কপিতেন না। 

সচ্জনতোখিনী ৮ম খণ্ড ৮ম সগঠাতে শ্রিইপ্রভ জগদানন্দ হাকুবেব পদাবলী" 

হেভি দিধ। কতকগুলি প্রাচীন পদ প্রকাশিত হইযাছে । এই পদাবলী জেলা বদ্ধমান 

উকণ। নিবাসী শ্রীবিশোর্মমাহন গোক্বামীব প্রেবিত বলিযা উলেখ আছে । তাহা 

হইতে একটী পদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল-- 

গৌব কলেবৰ মৌলি মনোহর চিকুব এছে নেহারি । 

জন্ত হেম-ম্হীধব-শিখবে চামব দেই মনমথে জারি । ৭" 

আহা । এই চিকুবেব কি শোভা । বেন হেম-মহীধবের শিখরে চামব বহিয্বাছে। 

এই চিকুব দর্শনে নাগবীগণেব হৃদয়ে মন্মথ ( কন্দর্প ) জাবিয়া দেয় ( উদ্দীপনা করে ) । 

«এ. নী * বিঞপিবা শৌবাঙ্গ পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা, ২৩৩ পৃষ্ঠা । 

+ পাঠান্তর -ডবপর ডীরি, 

উক্ত পটার শেবাংশ নিমে উদ্ধত হহল - 

গপীন ভব উপনীত কুভ ডপবীত, সীতিম রঙ্গ । 

লণু, কন ভূধর, বেডি বিলসই, স্ুরতরঙ্জিনী গঙ্গ ॥ 

শাধ অন্বব শাঁধ-সম্বব আধ অঙ্গ গোর । 

জন্ম জলঘ স:ঞ, অতি বাল রবিচ্ছবি, নিকসে অধিক ডোর | 

জগত আনন্দ পল'খ পদনখ, লখই এছন ছন্দ । 

জনু মীন কেতন, করু নিণ্মঞ্ছন। চরণে দেই দশ চন্দ । 

৩৫ 



২৭ শ্রীপ্রীচৈতন্যমঙ্গল 

এই কন্দর্প-উদ্দীপন বা মন্মথ-জারণ পুরুষের হইতে পারে না। অবশ্য নদীয়া-নাগরী- 

গণের ভাবে বিভাবিত সাধকের এই উক্তি সম্ভব । 

“সজ্জনতোধিণী”তে প্রকাশিত আর একটী পদ এই,_- 

সহজই মধুর মধুর যছু মাধুরী ত্রিতুবন-জন-মনোহারী | 

জলজ কি স্থলজ চলাচল জগভবি, সবহু' বিমোহনকাবী ॥ 

মাইরি অপবৰপ গোরাবপ কাতি। 

নিবখি জগতে ধরু, দামিনী কামিনী, চঞ্চল চপল খেয়াতি ॥ ঞ্ ॥ 

হারু কি ছল কিয়ে, তাকব খিলসই, উর্প বিষক্কে নেহারি । 

গগণহি ভগন, রমণ নিজপরিজন, গণি গণি অন্তর কারি ॥ 

যাহা দেখি স্থবপুর, নারী ন্যন ভরি, বাখি ঝরত অনিবানি | 

জগদানন্দ ভণ, তাহাবি খৈরজ পর, দ্বিজবব কুলজকুমারি ॥ 

“মাইবি অপরূপ গোরাবপ কাঁতি”- ইহাতে “মাইবিশ শব্দটি নাগবীগণেব 

আশ্চয্যোক্তি। যেকপ আশ্চধ্য ভাবে বঙ্চভাবায “বাপরে বাপ্কি হ'ল” ভাষা প্রয়োগ 

হয়, তদ্রপ মৃহিলাগণেব উক্তিতে “মাইবি” প্রযোগ হয়। ইহাব ভাব এই যে, গৌরাজ 

বূপকাস্তি অত্যাশ্চষ্য মন-প্রাণ-হব্ণকাবী, যাহা দেখিলে জগতের কামিনী-কুল দামিনীর 

(বিদ্যুতের ) ন্যায় চঞ্চল হইয়া চঞ্চলখ্যাতি মজ্জন করেন অর্থাৎ অধীব হইয়া 
বিদ্বুতের ন্যায় চঞ্চলতী প্রাপ্ত হন। বে প্পকে দর্শন মাত্র স্থরপুরের নাগরীগণের 

( দেবাঙ্গনাগণেরও ) নয়নে অনিবারিত অশ্রবর্ষণ হয, তাহা দেখিয়া দ্বিজবর কুলজ 

কমারীগণ অর্থাৎ ত্রাহ্মণকুমারীগণ কিবূপে ধৈযাধারণ করিতে পাবেন? এই ব্রাহ্মণ 

কুমারীগণই নদীয়া-নাগরীগণ । 

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় নিজ সম্পাদিত পত্রিকায় নদীয়া-নাগরীভাবের পদাবলী 

কখনও প্রকাশিত করিতেন না, যদি নদীয়া-নাগরীভাব তাহার অনভিমত হইত । তিনি 

কি সিদ্ধ তোতারাম বাঁবাজির ভণিতাযুক্ত কবিতাটি জানিতেন না? এক্ষণে এই 

কবিতাটির দোহাই দিয়া তাহার গণু বিশুদ্ধ নদীয়া-নাগবরীভাবকে গণ করিতেছেন । 

সঙ্জনতোধিণী হইতে আমার একটি নদীয়া-নাগরীভাবের পদ নিম্নে উদ্ধৃত 
হইল-_. 

শশধর-যশোহর, নলিন-মলিনকর, বয়ন নয়ন ছুহ তোর । 

তরুণ অরুণ জিনি, বসন দশমগণি, মোতিমজ্যোতি উজোর ॥ 

চিতচোর-গৌর তুহা' ভাঙ্গ। 

জিতলি শীতল কিরণে হিরণ মণি দলিত ললিত হরিতাল ॥ প্র | 



পরিশিষ্ট ২৭৫ 
পপি শি শিট লা শাপিকপকাশিলাশিলাশী শিপ? শিপ পিপিপি তত শীষ পপর স্পেস 

পদকর শরদর বিন্দই নিন্দই নখবর নখতর পাতি । 
রসন। রসায়ন বদন ছদন হেরি মোতিম রোহিত কাতি ॥ 
স্থথ মুখ দুরগতি ধরণী বরণি নহ বিধিক অধিক নিরমাণ। 
অতএব তেজি কুল, যুবতী উমতি ভেল, জগত জগতে কু গান ॥ 

নদীয়ানাগবীভাবের বিরোধীগণের উচিত ছুরাগ্রহের, চশম! দূরে নিক্ষেপ করিয়! 
এই সকল প্রাচীন মহাজনপদের গুঢ় মন্ার্থ বিচার করা । উক্ত পদটীর ভণিতায় 
বহাজন-কবি জগদানন্দ তাহার প্রাণবধুর। গৌরাঙ্গপদে নিবেদন করিতেছেন,_“অতএব 
তজিকুল যুবতী উমতি ভেল জগত জগতে করু গান”। ইহার মনন এই যে, সমস্ত 
ঈগজ্জন সমগ্র জগতের মধ্যে তোমার সঙ্বন্ধে এইরূপ গান করুক যে কুলযুবতীগণ 
গীরাঙ্গরূপ দর্শনে কুমতি (উন্মত্ত " হইয়াছে । 

আরও স্ুস্পগ্ুরূপে নদীয়ানাগরীভাব জগদানন্দ প্রভূত পদে দেখুন-- 

নিরখিতে ভরমে, সরমে মঝ্ু পৈঠল, যব সঞ্জে গৌরকিশোর | 

তব সঞ্জে কোন কি করি কাহ1 আছিএ, অন্ভবি নহ পুন ঠোর ॥ 

কহল শপথ করি তোষ । 

দ্বিজকুল গৌরব, গৌরক সৌরভে, চৌর সদৃশ ভেল মোয় ॥ ফ্ু॥ 
বিসরিতে চাহি, নহত পুন বিসর্ণ, স্বৃতি-পথ-গত মুখচন্ব । 

করে ধরি কতএ, যতন করি রাখব, অবিরত বিধি নির্বন্ধ | 

ধের আদি পহিলে দূর ভাগল, হেতু কি বুবিএ না পাবি । 

জগদানন্দ সব, অব সমুঝায়ব, বহু দিন দুই তিন চারি ॥ 

এই প্রাচীন পদেব অর্থ রাগদ্েষশুগ্তভাবে বিচার করিলে স্ববুদ্ধিমান এবং সতা- 

সন্ধিৎস্থ ধন্ম-তত্ববিচারকগণ অতি সহজেই বুঝিবেন, নদীয়া-নাগরীভাব পৌত্তলিক 
নহে, বা আউল, বাউল, সহজিয়া, কর্তীভজার দলের মত সদ্বিগহিত অসৎ ভজনপন্থা 

নহে। ইহা মহান্ উচ্চ ধন্মভাব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজনান্ুগত রাগমার্গের ভজনপন্থা । 

উপরোক্ত মহাঁজনীপদেব মন্মার্থ _ 

একজন সী তাহার প্রিয়-সখীকে বলিতেছেন, হে সখি, আমার ইচ্ছা ছিল 

না যে গৌরকে দেখি, কিন্ত প্রতিবাপিনী সকলে বলিতে লাগিলেন একটি সোণার 

মানুষ নদীয়ার পথে নাচিতে নাচিতে যাইতেছে, তাহাই ভরুমে নিরখিতে অর্থাৎ ভ্রমে 

দেখিতেই নেই অবধি গৌরকিশোর মঝু (আমার ) মরমে পৈঠল ( প্রবিষ্ট হইয়াছে )। 
তদবধি আমি যে কোথায় আছি, কি করিতেছি, এই সকল আমার অনুভব অল্পই 

আছে, আমি শপথ করিয়া তোমাকে বলিতেছি গৌরাঙ্গগন্ধমাত্র প্রাপ্তিতে আমার 
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্রাহ্মণকুলের গৌরব চৌরসদ্শ হইয়াছে অর্থাৎ দূরে পলাইয়া গিযাছে। আমি 
গৌরাঙ্গ ভুলিতে চাহি, কিন্তু স্থৃতি-পথপ্রাপ্ত সেই গৌরমুখচন্দ্র আর কিছুতেই বিস্মরণ 

হয় না, কি বলিব এই বিধির নির্বন্ধ আমার প্রারন্ধের ভোগ । এখন যাহা হইবে 
তাহাই হইবে । এই ভাবকে হাতে চাপিষা কি করিয়া গোপন করিব। সখী 
বলিলেন, তুমি কুলবতী ধৈধ্যধারণ কর, উতলা হইও না। তাহার উত্তরে নদীয়া 

নাগরী বলিতেছেন, ধৈরজ আদি পহিলে দূরে ভাগল, হেতু কি বুঝিয়ে না পারি” । 
পদ্কর্তী জগদানন্দ সেই ভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন, ছুই চাবি দিন পরে 
শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে তোমাদেবও এই দশা হইবে । একটু অপেক্ষা কর। ( সঙ্ঞন 

তোষিণী ৮ম খণ্ড ১১ সংখ্য। ) 

ইহার অপেক্ষাও প্রজ্ঞলিত পূর্ববান্রাগেব আব একটী উদ্াভবণ সজ্জনতো ষিণীব 

৮ম খণ্ড ১ম সংখ্য। হইতে নিষ্ষে প্রদত্ত হইল-_ 

শাবদ ইন্দু কুন্দ নব বন্ধুক ইন্দীবর নিপ্ধ | 

যাকব বদন বদনাবলী ছদন নযন পদ অধবিন্দ ॥ 

দেখ শচীনন্দন সোই | 

যছু গুণ কেতন তন্ছ হেবি চেতনহীন মাঁনকেতন হোই ॥ ক ॥ 

হেরইতে যাক চিকুবরুচি বিগলিত কুলবতীন্বদয ভুক্ুল | 

সে! কিয়ে পামরী চামব ঝামব চামর সমতুল মূল ॥ 

নিবখত নয়ন নহত পুন তিবপিত, অপবপ কূপ অভিবপ | 

জগদানন্দ ভণই সতী-ভাবিনী সো আসে চনক ন্ববপ ॥ 

নদীয়ানাগরী উক্তি । সখি, দেখ দেখ শ্চানন্দন কেমন গুণের কেতন ( নিবাস )। 

তাহার সুন্দর তন্গু দর্শনে মীনকেতন (কন্দপ ) চেতনহীন হইয়া যায়, অর্থাৎ 

মোহগ্রন্ত হয়। সেই কন্দর্পমোহন বরকচি হের্ইতে অলক সন্দর্শনে কুলযুবতীগণেব 

হৃদয়েব দুকুল আপন আপনিই খসিয়। যায়, অর্থাৎ তাহাদের মনে মোহ উদয় হয়। 
“কুজগতিং গমিতা নবিদামঃ কম্মলেন কবরীং বসনং বা 1” 

এই সমস্ত নদীয়া-নাগরীভাবের পদাবলীতে স্ুম্পঞ্টভাবে নগবীভাব মহাজন প্রাচীন 

পর্দকর্ভীগণ বর্ণনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন । ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় পরম সমাদবে 

এই ভাবকে সজ্জনতোধিণীত্ডে সন্গিবিষ্ট করিয়াছেন । এই সময়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 

মহাশয় স্বয়ং সঙ্জনতোধিণী পত্রিকা সম্পাদন করিতেন । এই সমস্ত পদাবলী এবং 

এই ভাব তাহার অনভিমত হইলে তিনি কখনও পত্রিকায় স্থান দিতেন না। কোন 

কোন সম্পার্ক অন্কের অন্রয়োধে নিজের অনভিমত বিষয়ও নিজ পত্রিকায় প্রকাশ 
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করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে লিখ! হব্ধ সম্পাদকেব অনভিমত, এজন্য তিনি দায়ী 

নহেন। কিন্তু এই সমন্ত পদাবলী প্রকাশ বিষষে কোথাও লিখা নাই, সম্পাদকেদ 

অনভিমত, বরং তিনি “শ্রীশ্রীপ্রভূ জগদানন্দের পদাবলী” বুলিয়! হেডিং দিয়াছেন। 

শীশ্রীদ্ধ় ও গ্রভূশব্দ যে কত আদর ও শ্রদ্ধার বিষয়, তাহ! গৌভেশ্বব বৈষ্ণববুন্দ অবশ্যই 
জানেন। 

ভক্তিবিনোদ ঠাকুব মহাশষ, নদীয়া-নাগবাভাবরূপ অপসিদ্ধান্তকপ্তাকে এইরূপ 

সম্মান কখনও দিতেন না। তিনি মাজকালকার কোন কোন ধন্মপ্রচাবকের মত 

' মনে এক মুখে আব” ভাবের লোক ছ্ভিলেন না। তিনি সত্যপ্রিষ, বথার্থবক্তা, ধন্মভীকু, 
নিভীক, বিশুদ্ধহদঘ মহাপুকষ ছিলেন । তিনি নিজে দল পাকাইবার জন্য প্রকৃত 

সত্যকে অসত্য প্রমাণ কবিযা কেবল পরাপবাদেব দ্বার নিজদল পোষণ করাকে এবং 

আত্তশ্লার্ধাকে মভাপবাধ বলিয়। বিশ্বাস করিতেন । এই জন্য তিনি নায়।নাগরীভাব 

প্রকাশক পদাবলী দ্বার। তাহার সম্পাদিত সজ্জনতোধিণা কলেবব ভূষিত করিয। প্রকৃত 

সত্যের আদব কবিষাছিলেন এবং তাদুশ ভাব-বিশিষ্ট পদ্কর্তাব নামের আগ্রে শ্রীশ্রী 

বোজনাপুর্বক প্রভৃশব্দ দ্বারাষ মহাসম্মানিত করিধাছিলেন। এক্ষণে তাহার 

অন্গত শিষাগণ তাহাব মতেব বিকদ্ধবাদী ভইযা বিশুদ্ধ নদীয়ানাগবাভাবকে দুষ্ট 

বলিতেছেন । অহেো।। কালস্ত কুটিল গতি । 

গালোকগত জগবন্ধু ভদ্র মভাশয 'শ্ীগৌবপদতখঙ্ছিণী' নামব পদগ্রন্থের “নাগবীব 
পদ' অধ্যায়ে মুখবন্দে লিখিষীছেন-_ 

'ব্রজলীলাষ গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পর্ববাগ ও অন্তবাগেব থে সকল পদ 

আছে, পদকর্তীগণ ওদন্দুকধণে শ্রীগৌরাঙ্গলীলাৰ অনেক পদ বচনা কবিষাছেন। 

এই সকল পদ টৈষঞ্চবসমাজে নাগবীব পদ বা বসেব পদ বালযষ প্রসিদ্ধ | এই সকল 

পদে দেখান হইয়াছে যে, নদীয়ানাগবীগণ যেন শ্রীগৌবাঙ্গ-ৰপে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি 
অন্থরাগিণী হইয়াছেন) যে সকল গ্রন্থে আন্ুপূব্বিক শ্রীগৌবাঙ্গলীল! বণিত আছে, 

তাহাতে দেখা যাষ, প্রভু বিশ্বস্তব বাল্যকালে অনেক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন 

বটে, কিন্তু স্বীলোকের প্রতি কখনও কামকটাক্ষ ক্ষেপ দূবে থাকুক, যুবতী স্ীলোকের 

মুখপানে ভ্রমেও তাকান নাই । সন্যাসগ্রহণেব পূর্বেই শ্রীগৌবাঙ্গের সর্ববিষয়ে, অতি 

বিশুদ্ধ চরিত্র দেখা যায় । সন্যাসগ্রহণেব পব অন্তে পরবে কাঁ কথা, মহাপ্রভু স্বীয় 
ধশ্মপত্বী শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়ার মুখদর্শন পধ্যন্ত করেন নাই । পবম! তপন্থিনী বৃদ্ধা মাধবী 
দাসীর সহিত ছুই একটা কথা কহিয়াছিলেন বলিব, শ্রীগৌবাঙ্গ স্বীয় বিশ্বস্ত পরম 



২৭৮ প্রীপ্রীচৈতন্তমঙ্গল 
০ পরপর জগ | পালা আলাল পিপিপি শী শপ স্পাপপাগ আপা স্পা শশী পিপি পাপী পাপা | জীপ সী 

প্রিয়ভক্ত ছোট হরিদাঁসকে বজ্জন করিয়াছিলেন । অথচ এই নাগরীপদসমূহের ভাব 
দেখিয়া অভক্ত পাষগ্ডেরা শ্রাগৌরাঙ্গচবিত্রে লাম্পট্যদোষের আরোপ করিতে পারে। 
এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, জানিয়া শুনিয়া ভক্তপদকত্ৃগণ, ঈদৃশ ভাবাত্মক পদ কেন 
রচনা করিলেন ? এ প্রশ্নের দ্িবিধ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ শ্রীকণ 
যখন কংসসভায় উপস্থিত হয়েন, তখন তাহাকে কেহ শক্রভাবে, কেহ পুত্র, কেহ স্প্ামী- 

ভাবে, কেহ বা নবীন-নাগর ভাবে অর্থাৎ ধাহার যেমন মনেব ভাব তিনি সেই ভাবে, 

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন । এইজন্য প্রচলিত কথায় বলে;__“কৃষ্ণ কেমন ?” 
“ধার মন যেমন”। এখানেও তদ্রপ | যে নয়নভঙ্গী, যে হাস্ত, যে হস্তার্দিসঞ্চালন 

দেখিয়া, শ্রীগৌবাঙ্গের প্রেমোন্মাদ ভাবিয়া, অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্যাকুল, এবং যে ভাব- 
ভঙ্গীকে বাষুবোগ সন্দেহ করিয়া স্সেহবতী শচীমাতা আকুলা, সেই ভাব-ভঙ্গীকে হাব- 

ভাব কামচেষ্টা মনে করিয়া, হাবভাবময়ী নদ্বীয়ার নাগরীগণ যে তাহাকে নব-নাগর 

ভাবিবেন, তাহার বিচিত্রতা কি? ফলতঃ মহাপ্রভুর নবীন-নাগররূপ ভক্তের 

ইচ্ছান্থসারে | ধাহার৷ ব্রজভাবে মাতোয়ারা, মধুর রসেব রসিক, রসশেখর শ্রীগৌরাঙ্গকে 

তাহারা আর কোন্বপে দেখিতে চাহিবেন ৮ দ্বিতীতঃ শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্জ এক 

ও অভিন্ন , “ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীস্ত হৈল সেই”_তাই বূসিকভক্ত পদকত্ত গণ 

শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইয়া আপনারা নাগরীভাবে, তাহাৰ বপগুণ বর্ণন 

করিয়াছেন ।” 

শট পীর সন্ত 

সি সপ পা পপ 

নিত্যধামপ্রাপ্ত গৌরগতপ্রাণ বাজীবলোচনদাস মহাশয় শ্রীশ্রীগৌরবিষুপ্রিয়া পত্রিকায় 
“নাগরীভাব” সন্বন্ধে যাহ! লিখিষাছিলেন, তাহাব সাবাংশ উদ্ধত করা গেল-_ 

“ন্দীয়ার শ্রনিমাইর্চাদ ভূবনমোহন স্বন্দর * * তাহার কপের আলোকে দশদিক 

প্রদীপ্ত * * নিমাই পণ্ডিতের অতুলনীয় ৰপমাধুধ্যে নদীয়াবাসী বিমোহিত | * * * 

রূপের আকর্ষণ অতি সাহজিক অতি বিষম । বিশেষতঃ রমণী-মন স্বতই বপমুগ্ধ হয়। 
স্থর্ূপে রমণীর মন কেবল ভূলে না, ভুলিয়া মজে, মজিয়া বপবানকে ভজিবার জন্য 

ব্যগ্রহয়। ইহা প্রামাণিক খার্টি সত্য। এ অবস্থা বপাভিলাধষিণী সৌন্দধ্যপ্রিষ' 
নদীয়ানাগরীগণ শ্টগৌরাঙ্গরূপে আকুষ্টা না হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না। 
নদীয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা। পমস্ত লোক পতিতপাবনী স্থরধুনীতে স্নানাবগাহন 

করেন। তাহারা গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া পুকুর কি বিলের জল ব্যবহার করিতেন না। 
কাজেই লাগরীবুন্দ সময় সময় গঙ্গাঘাটে আসিতেন, বসিতেন, পরস্পর কথোপরুথন 

কর্ধিতেন এবং যৃথে যৃথে গৃহে ফিন্রিতেন | * * * নিমাইচাদ গঙ্গাঙ্গানে যাইতেন, 



পরিশিষ্ট ২৭৯ 
৯৮৮৯ পাাগরা৮-৯৭ পপ পা পপ শশা গিজাপপী 

তা” ছাড়। তিনি প্রতিদিন গঙ্গাতীরে বেডাইতেন, সুতরাং নাগরীকুল তাহাকে সাধ 

পুবাইয়! দেখিতে পাইতেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রূপাকর্ষণ অতি বিষম। বন্বপমাধুরী 
অজ্ঞাতসারে নয়ন টানে, মন হরিয়া লয়। নাগবী-চুকোরী গৌরচঞ্জহধাপানে 
গৌর্গতপ্রাণা । ঘাটে আসা যাওয়া ব্যপদেশে গৌরদর্শন সুলভ হইলেও, তাহা 

এখন তাহাদের নিত্যকাধ্য মধ্যে গণ্য । গৌরাঙ্গ না দেখিলে নাগবীদের প্রাণ ছটফট 
কুরে, আনচান করে , এমন কি, তাহাবা সোয়ান্তি পান না। গৌরহরি কিন্ত 

নারীদের পানে অপাঙ্গদৃষ্টিও করেন না। নাগরীসমুহ গৌরাঙ্গকে দেখিয়াই স্থখী | 
গৌর নাগরীদের পানে চান, তাহাদেল মান আদপে ভ্রমেও এ বাসনার ছাযাপাত হস 
নাই । ইহাই নাগরীভাবের গুঢ র্ভম্য | 

“ম্ধুকরী” পত্তিকার ১৩৩০ সালেব পৌষ সংখ্যাষ পসশাঙ্ষজ্ঞ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বায় 
এম্, এ, মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ নিঞে প্রদত্ত হইল-_ 

* * “শুন লে! সই স্পপনেব কথা এই ন্বপ্ধ সমাগমেব দ্বারা ব্যপ্ডিত সমাগমাকাতক্ষা 

দ্বারাও কি নদীযানাগবীদিগের অন্ুবাগজনিত মনঙ্গ-লিপ্মা স্থচিত হয নাই ? 

এই ভাবের অসংখ্য প্রদদ রহিয়াছে । নাগবীদেন পক্ষে অনঙ্গ-লিগ্মার যথার্থতা 

স্বীকার করিলেও যখন শ্রীগৌবাঙ্গেৰ চরিত্রে ইভা দাবা অনুমাত্র দোষস্পর্শ ঘটে না, 

তথন ম্বাভাবিক যাহা, তাহাব অপলাপ করিয়া লাভ কি? লোচনদাস প্রভৃতি পদ- 

কর্তারা প্রেমতন্ম্বতার প্রভাবে নদীযা-নাগবীদের ভাবে অন্থপ্রাণিত হইয়া তাহাদিগের 

ধ্যান্গমা, প্রেমোচ্ছ্ীসের জীবন্ত চিত্র অক্ষিত করিযা গিয়াছেন, তাহার যথার্থতা 

অস্বীকার করা যাইতে পাবে না। ব্রজপীলাষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের চিত্তে 

অপূর্ব্ব প্রেমভাবের উদ্দীপন ও ত্পরে অপাব বিরহ-সাগবে নিক্ষেপ দ্বারা যেরূপ 

তাহাদ্রিগকে সর্বকামনার অতীত নিঙ্গের প্রেমানন্দময় সততায় বিলীন কবিয়া তাহাদের 

জীবনের পরম ও চরম চরিতার্থতা সংসাধিত করিযাছিলেন,_নদীয়া-নাগর শ্রীগৌরাজের 

ভূবনমোহন রূপ, প্রেমোন্মার্দ ও ন্যাপ দ্বারাও কি নদীয়া-নাগরীদিগের জীবনের 

সেইরূপ চরিতার্থতা ঘটে নাই ? তবে, উহা! হইতে প্ররুতপক্ষে নদীয়া-নাগরীদিগের চিত্তে 

কামবাসনারূপ অমঙ্গল উৎপাদনের অলীক আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হওয়ার কি কারণ 

আছে? নদীয়া-নাগরীগণের চরিত্র বস্তুতঃ অপবিত্র হইছে আজীবন ক্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ 

লোচনদাস ঠাকুর তাহাদিগের তাদুশ চবিত্রের রসাত্মক বর্ণন ছারা গৌরচক্ড্রিকা 

করিবেন কি জন্য ?” 



২৮০ ব্রীপ্রীচৈতগ্যামজল | 
পাপ শা শশী | পিপিপি 

পরমগৌরভক্ত শ্রীযুক্ত অচাতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি মহাশয় কতৃক শ্রীত্রীবিষুপ্রিয়া- 
গৌরাঙ্গ পত্রিকার ১ম বর্ষে লিখিত “বূপাকর্ষণ” শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধত 

হইল-- 

'মায়িক জগতে নরনারীব মধ্যে যে বপোন্মাদ দৃষ্ট হয় তাহা লালসাময়-_ 

কামনাময়, সৃতবাং কলুধিত। শ্রীগৌরার্দকে কেবল পুরুষই নহে, নদীয়ার অনেক 
ভাগ্যবতী নারীও পথে ঘাটে দেখিতে পাইতেন। যাহার তৃবনমোহন কপ দর্শনে 

পুরুষগণ আত্মহারা হইত, তাভার রূপ-মহিমায় নারী-চিত্ত আকফিত হইলে, সে তাহার 

দোষ নহে। তবে গৌবাঙ্গের ৰপেব মহিমা এই যে, এ ৰূপ দর্শনে দর্শকের চিত্ত পবিত্র 

হইয়া যাইত, হোক সে নাবী কি পুরুষ । 

গৌরুরুষ অভেদ, তাই “স্থুরম্যাঙ্গাি” কৃষ্ণের বে সমস্ত গুণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, 

গৌরাঙ্গ সন্বন্ধেও তাহা বন্তিবে। শ্রীরুষ্চেবক এক গুণ “নাবীগণ-মনোহারী,”-- 
গৌবহবিও নদীয়াব নাগবী-চিত্তহারী। এইজন্যাই মহাজনগণের রচিত নদীয়া নাগবী 

ভাবেব বহুতর পদ প্রাপ্ত ওয়! যায়। কিন্তু শ্াগৌবাঙ্গ নদীষার পথে স্বীলোক দেখিলে 

মাথা হেট করিয়! পথের এক পাশ দ্িষা চলিয়া যাইতেন, নাবীদেব প্রতি ভ্রমেও তিনি 

চাহিতেন না, নাবী-বিষষে তিনি সদা সতর্ক এজন্য শ্রীচৈতন্তভাগবতকান গৌবার্গ 

নাগর” নহেন বলিষ। লিখিযাছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাসেব একথা সত্য 9 অথপুর্ণ। 

কেন না শ্রীগৌরাঙ্গ ছন্নারতার | “ছন্ন কলৌ” ইতি শ্রীমন্ঠাগবত | অতএব ধশোদ্রানন্দনের 

হ্যায় শচীনন্দন প্রকাশ্য শাগর নহেন্ ১ এতেও তাহার ছন্ত্ব০-তিদি ছিন্ন নাগৰ। 

শ্রীচৈতন্তভাগবতে বৃন্দাবনদাসের একটি কথা আছে, তাভা এই- - 
ধেখানে যেরূপে ভক্তগণে কবে ধ্যান। সেইকপে সেইখানে প্রভূ ।ব্দামান ॥ 

বৃুন্দাবনদাসেপ কথার মম্্ যাহা, বুগাস্তরে কংস-সভাষ একদিন তাহাহ হ্ইয়াছিল । 

শ্রীকৃষ্ণকে কেহ কোমলাঙ্গ বালক, কেহ কঠিন কলেবর মল্প, কেহ মিত্র, কেহ শক্র, কেহ 
পতি, কেহ বা নবীন-নাগরবূপে দর্শন করেন। এখানেও ঠিক তেমনি । *** 

যদি কোন র্মাবতী স্থরধুনীতে জল আনিতে গিয়া যুবক রসম্বপ গৌরন্ুন্দবের 

অপূর্বববূপ নেহারিয়। সে বপের রসে--নেশীয় আকুষ্ট হন এবং নিজ সহচরীর কাছে 

তাহা বর্ণন কবেন, তবে তাহা অস্বাভাবিক হইবে না কি? রূপাকর্ষণ অতি প্রবল, 

অতি শক্তিসম্পন্ন , বপম্বাধুরী অজ্ঞাতসানে যন-প্রাণ হরণ করে। নিমাই যদিও 

নারীর প্রতি অপাঙগ দৃষ্টিও করিতেন না, কিন্তু নারীরা সে সন্ধান রাখিতেন না, 
উাহারা দেখিয়াই আত্মবিস্থত--দেখিয়াই সুত্ী। ইহাই রূপোম্মাদের বিশেষত্ব ও 

ইহাই নদীয়া-নাগরীভাবের গুটরহস্য 1” 



শ্রীজগন্নাথবল্পভনাটকান্বাঁদ হইতে উদ্ধৃত 
বাঙ্গালার পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীলোচনদাসের পদাবলী নানা স্থানে বিকীর্ণ অবস্থা 

রহিয়াছে । সেই সব পদের অন্ুসন্ধান খুব সহজ নহে । কিন্ত শ্রীপাদ রায় রামানন্দ 
প্রণীত শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকের শ্রীললোচনদাসকৃত পদ্যান্ুবাদ সকলেরই স্থবিদিত । 

লোচনদাস এই নাটকের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, সেরূপ অনুবাদ কতা প্রত 

কবির কাধ্যও নহে। মূলের ভাব যথাষথরূপ সংরক্ষণ করিযা লোচনদাস তাহার 
স্বভাঁবসিদ্ধ ললিতলাবণ্যময় প্রাণম্পখি ভাষা এই নাটকের যে পছ্যাগবাদ করিয়াছেন 
তাহা বাস্তব পক্ষে মূলান্ুগত হইয়াও সৌন্দ্যমাধুধ্যে মূলকেও অতিক্রম করিযাছে। 
লোচনদাস স্বভাবসিদ্ধ কবি। সরস সুন্দর সজীব স্থ্মধুর পদবিন্যাসনৈপুণ্য তীহার 
লেখনী-ফলকে সর্বদাই যেন স্বাভাবিক ভাবে প্রতিফলিত হয, বিনা আয়াসে ও বিনা 

প্রয়াসে নৈষধকাব্য ও গীতগোবিন্দের ন্যায় তাহার পদাবলীতে ললিতলাবণ্যমযী 

সবস্বতী সর্বদাই যেন আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া আনন্দোল্লাসে নাচিয়া 

নাচিবা বিবাজ করেন-_যেমনই পদ-লালিত্য তেমনই ছন্দো-মাধুধ্য--আর যেমনই 
ভাববৈভব তেমনই অর্থগৌরব ! এই নাটক হইতে নিয়ে কতিপষ স্ুনির্বাচিত পদ 

উদ্ধত করিয়া দেওষা হইল | ধাহার! এই গ্রন্থের সকল পদের র্সাস্বাদদন করিতে ইচ্ছুক 

ভাহারা বৈষ্ণবাচার্ধ্য শ্রীমৎ রসিকমোহন গোস্বামি-বিদ্ভাভূষণ অনুদিত ও প্রকাশিত উক্ত 
নাটক ও উহার পরীক্ষ! সমলঙ্কত সংস্কবণ পাঠে সে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবেন । 

একদিন গোপীগণ, হেরি কৃষ্ণ-সুবদন, প্রেমাবেশে কহে হাসি হাসি। 

কি দেখিন্ু ওনা রূপ, অমিষা রূসের কুপ, মুখ নহে শবদের শশী ॥ 

কে বলে চঞ্চল আখি, আখি নহে পদ্ম সখি, ভাসি গেল লাবণ্য-সলিলে । 

হেন মোর মনে লষ, জগত করিয়া জয়, অনঙ্গের গুণ শ্রুতিমূলে ॥ 

হেবিষা নয়ন-কোণে, নানা ভয় হয় মনে, প্রেমেতে প্রলাপময় বাদ । 

গোঁপিকার ভ্রম যত, ভক্তে দিতে শুভ শত, লোচনের্ পরম আহলাদ ॥ ২ 

কেহ বলে শুন সখি, চাদে নান! গুণ দেখি, এ চাদে সে সব গুণ কোথা । 

হাসি কহে আর জন, না ভাবিহ অন্য মন, সেই গুণে পর্ণচন্ত্র হেথা ॥ 
দেখিয়া ব্রজেন্্র ইন্দুঃ উথলয়ে প্রেমসিন্ধু, গোপিকার জানিহ নিশ্চয় । 

মুনির কুমুদ-চিত, যে বা করে প্রফুল্লিত, সেই চন্দ্র ব্রজেতে উদয় ॥ 



২৮২ শ্রীঞ্ীচৈতন্যমঙ্গল 
আপিলে চে শপপপপীপপশ সন আপিল সানি ১িশিল ীকীপিশিশীশশীশিাপপপাাশশাঁীীীশ্গি স্পশাশা্টািশীশটি শা শ্পীপপপীিি 

অস্গুরাদি চক্রবাক, চাদে হেরি পায় শোক, ছ্ুঃথখ পা াদে লিন্দা করে 

জগৎ উজ্জ্বলকর, মুখচ্ছলে শশবর, মনের তিমির করে দূরে ॥৩ 

ভজহু' নম্দকি নন্দনা | 

মলয়জ পবনে, চলিত শিখি চন্দ্রক, চাদ মুরছে হেরি বদনা ॥ 

অলকা-আবৃত হার, তিলক মনোহর, ঝলমল বদন উজোর্। 

মকরাকৃতি কুশুল, শ্রধণহি লোৌলত, দোলত থোবরহি থোর ॥ 

কুটিল দগঞ্চল, মদন কুক্ুম শর, ভালে শোভিত ভাউ কামান । 
কুলব্তী মর্মে, ভরমে ষদ্দি পৈঠই, তব কিয়ে রৃহই পরাণ ॥ 

মধুর মনোহর, রসভরে ঢব ঢর, মুরছিত কত শত কাম। 

লোচন দীপ ভণ, ব্র্কুল-নন্দন, নিখিল ভূবন গুশধাম ॥ ও 
সা পাস 

যুবতী মনোহব ওনা বেশ গো । 
অবনী-মগ্ডলে সখি, চাদের উদয় যেন, কুধাময় বপেব বিশেষ গো ॥ পু ॥ 

চড়ার উপরে শৌভে, নীনা ফুলদাম গোঁ, তাহে উডে ম্যুবের পাখা । 

(যেন) ডাদের উঁপধে ডাদ, উদয় করিল গো, ললাটে চন্দন-বিন্দু-বেখ। 
সঘনে দোলায় কানে, মুকরকুণ্ডল গৌ, ফুলবতীর কুল মাইতে । 

( উহার ) নয়ন-কুস্থম-শব, মরমে পশিল গো, ধৈবজ ধবিতে নাঁবি চিতে 
এমন সুন্দর রূপ, কোথা হ'তে এল গোঁ, মনোভব ভুলিল দেখিয়া! । 
লোচন মজিল সই, ও বূপ-সাগরে গো, কিবা সে নাগব-বিনোদিয়। ॥ ২৯ 

চলিল ব্রজমোহিনী ধনী কুঞ্জবরব-গমনী | 

কেলি-বিপিনে সাজলি 'রঙ্গে সঙ্গে ৰবরজ রমণী ॥ 

মদন আতঙ্গে খুলক অঙ্গ, নব অনুরাগে প্রেম-তরঙ্গ, চঞ্চল মুগনয়নী ॥ 

কবরী-ম্ডিত মালতী-মাল, নৰজলধরে ্তডিত-জাল, স্থকিত চকিত অমনি 

বদনমগ্ডল শারদচজ্দ, মদনের মনে লীগল-ধন্দ, নিখিল-ভুবন-মোহিনী ॥ 

নীলবসন রতলভূষণ, মণ্ময় হার দোলয়ে সঘন ; কটিতটে বাজে কিক্কিনী । 

চরণকমলে মাতল তৃঙ্গ, মধুপান করি না ছাড়ে সঙ্গ, সদা করে গুণ গুণ ধবণি 

চকিত যুগল-নকন-পন্দ, থঞ্জন-সনে লাগল ধন্দ, চম্পক-কাঞ্চন-বরণী | 

হেলিয়া ছুলিয়! চলিল রঙ্গে, নব নব নব নাগরী সঙ্গে, লোচন-মন-রঞ্জনী ॥ 



পরি তির্ট ১৮৩ 

মালব শ্রীরাগ 
সখি ) কেও মাগর, রসের সাগর, দীড়াঙ্গে অশোক-মূলে । 

সে রূপ-লহবী, লাবণ্য-মাধুরী, হেবিয়া নয়ন তুলে ॥ 
নীল-উৎপল, দল সুকোঁধল, জিনিয়া বরণ-শোভা। 

দলিত-কাঞ্চন, জিনিয়া বসন, কুলবতী মনৌলোভা ॥ 
নব নব মালা, শশি ষোলকল! গাথিয়। দিয়াছে গলে । 

হাসির হিলোলে, নাসিকার তলে, সঘনে মুকুতা দোলে ॥ 

চঞ্চল নয়ান, কামের সন্ধান, যাহার মর্মে হানে । 

তাহার ভরম, ধর্ম সব্ম, সব দুধে যায় মেনে ॥ 

শ্রবণে কুগুডল, করে ঝলমল, সঘনে কম্পিত চুড়ে। 

তাহার উপবি, ভ্রমব। ভ্রম্বী, মধুলোভে টৈসে উডে ॥ 
ত্রিভঙ্গ হইযাঁ, কবে বেখু লএঞ্গা, মধুব মধুব বাষ। 

লোৌচন-ব্চন, ভুবন-মোহন, সেই শ্যামচাদরাষ ॥ ৪9 

পপ পা শট শি কিস পপ পক টপ পপ 

ধানশ্র। বাগ 

এ কথা শুনিয়া, হাসিষ! হাসিক্া, মনিকা! কয় বাণী। 

যাব গপাগুণ, তোমার সুদ্বন্.সতত বলিত ধনি ॥ 

সেই সে নাগর, রূপের সাগব, নয়নে দেখিলে একে । 

€( দেখ ) নয়ন-ভবি, ও ক্ষপ-মাঞ্ুরী, লব দুঃখ দূবে যাবে ॥ 
সেই সে নাগর, রসের সাগর এ বটে কলপ-শাখী । 

এ ভব্রুর ভালে, বৈসে কুতহলে, যুবতী-হৃদয়-পাখী ॥ 

এই নটব্র, পরম্ক্ন্দর, কিব। সে সাক্ষাৎ কাম । 

কিবা বূসময়, কি মাধুরী হয়, কিবা সে গুণেব ধাম ॥ 
ও কূপ মধুর, নয়নে যাহার, লাগয়ে পত্রাণ-সথি। 

সেই নারীগণ, নীবির বন্ধন, সহজে শিথিল দেখে ॥ 

হৃদয়ে যাহাব, লাগে একবার, তাৰ কুল-শীল নাশে। 

সে রূপ-তরঙ্গে, মগন হইয়া, লোচন প্রেমেতে ভাসে ॥ 5৫ 
দান গা 

অতু-রূপের যাই, তুলম! দিবার নাই, নিখিল-ভুবনে নাহি লী! 
হেন বস্ত ভ্রিভূবনে, নাহি কল বিশ্যজনে, এ রূপের কি দিব উপম] ॥ 



২৮৪ প্রীশ্রীচৈতহ্যাম্গল 

কিন্তু স্ভক্ষণ-জাত, পদ্ম আর নিশানাথ, সেই এই মুখ-তুল্য নয। 
তা বিন! তুলনা স্থান, নাহি আব বর্তমান, এই হেতু শুভ অতিশয় ॥ 
এতেক বিচারি কষ, হইলেন সতৃষ্ণ, প্রেম-জল বহে ছুনয়নে । 

ভাবে অঙ্গ গদগদ, অশ্রকম্প সবিষাদ, এ দাস লোচনে বুম ভণে ॥ ৪৭ 

সিহ্ধুডা বাগ 

সখি! কি কব সে সব কথা । 
রাখার অন্তর, হয় জর জর, পাইয়। সে সব ব্যথা ॥ ক্র ॥ 

সেই সে অবলা, বুষভানু-বালা, কখন না জানে হুখ । 

তাব ছুখ দেখি, শুন প্রাণসখি, বিদবে আমার বুক ॥ 

না করে আদব হেরি শশধবু, দেখিলে মুদয়ে আখি। 

শুনি পিকবাণী, কর্ণে দিয়া পাণি, ছল কবি রোধে দেবি ॥ 

সখীব বচনে, থাকে অন্য মনে, ডাকিলে ন। কয কথা । 

উত্তবে উত্তর, কহে কথান্তব, চিত আরোপিত তথ! ॥ 

অতএব শুন, মদন-বেণন, জাঁনিলাম অন্ুমানে । 

তার ছুঃখ দেখি, প্রাণ কাঁদে সখি, এ দাস লোচন ভণে ॥ ২য় অঙ্গ 

কর্ণাট রাগ 

কিকহব রে সখি মনসিজ বাধা । 

নব নব ভাব-ভবে তনু পুলকিত, শিব শিব জপতহি রাধা ॥ ঞ্রু॥ 

শীতল চন্দন, পরসে সমাঞ্ষুল, পিকরুতে শ্রবণহি ঝাঁপ । 

মলয় সমীর, পরশে হই জর জর, থর থর নিশি দিশি কাপ ॥ 
অলিকুল গান, শুনই বর-নাগরী, উৎলত মদন-বিকার । 

গুরু পরিবাদ, গোপত লাগি নাগরী, বচয়তি বালক-বিহার ॥ 

ন্যন-যুগলে, গলে বাবি নিরন্তর, ঝমরু বদন-সরোজে । 

তিমির তিরোহিত, নিভৃত নিকেতনে, চিম্তই ব্রজকুল রাজে ॥ 

বাইক বদন বেদন হেরি সুন্দরি, ফাটত হৃদয় হামারি। 

পামরী লোচন দাস মরি যাওব, সে ছুখ সহই না পারি ॥ ২৯ 



পরিশিষ্ট ২৮৫ 

কামোদ বাগ 

ছাডহ চাতুরি, শুনলো স্বন্দরি, তোরে বলি আমি সার । 
সে কুলকামিনী, ভূবনমোহিনী, দয়িত বল্পভ তাক ॥ প্র ॥ 

তাহে রাজন্তা, বূপগুণ-যুতা, সকল ভূবন-সীমা । 

কি স্থুখ লাগিয়া, রাখালে ভজিয়া, কুল হারাইবে বামা । 

এ সব বচন, না শুন কখন, শুনলো পরাণ-সখি। 

তোর পরিহাঁসে, এই হবে শেষে, কলঙ্ক বটিবে দেখি ॥ 

নাগবের কলা, না বুঝে অবলা, সরল তাহার মন । 

হৃদয়ে বিষাদ, গণয়ে প্রমাদ, আশ্বাসয়ে দাস লোচন ॥ ৪২ 

সামগুজ্জরী বাগ 
শুন বর-নাগর কান । তুঁহু চবিত হাম কিছুই না জান ॥ প্র ॥ 

শযনে স্বপনে তুহ হেবি বপ তাব। বাধে রাধে বোলসি লাখ লাখ বাব ॥ 

হৃদযক মাঝে ভাবতি তাক নাম । কাহে কপট অব কর গুণধাম ॥ 

অবসোৌ অন্রাগিণী ভেজল দূতী । তুঁহ কাহে উপেখল তাকর পাতি ॥ 
যাচত লছমী চরণে কর দূব। শেষে ছুখ পাওবী মৃবখ চতুর ॥ 
স্থজনক না হোই এত অবিচার । লোচন দাস কহত বসসাবর ॥ ৪৩--২য় অস্ক 

গুজ্জবী রাগে 

নিম্মল শারদ শশখর-বদনী । বিদলিত-কাঞ্চন-নিন্দিত-বরণী ॥ প্র ॥ 

পিক-কত-গঞ্জিত-স্থমধুব-বচনা । মোহনকৃতকরি শত শত মদন ॥ 
দেবি শৃণু বচনৎ মম সারং। কিল গুণধাম মিলিত তনুবারম্ ॥ 

চিবদিন বাঞ্ছিত ঘদিহ মদিষ্টং। তব কপয়াতি ফলিত মনোভিষ্টম্ ॥ 

ইদমনূু কিং মম যাচিতমন্তি । নিখিল চরাচবে প্রিয়মপি নান্তি ॥ 

প্রণয়তু রসিক-হৃদয-স্থখমমিতং । লোচন-মোহন-মীধব-চরিতম্ ॥ ৬১-_-৫ম অঙ্ক 

রা ্ , ৰং 

৯ 











মহায়। শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়ের পরস্থাবলা 
ঞঅমিয়-নিমাই চরিত 1৩) প্রত্যেক খণ্ড ২০ 

সীকালার্টাদ গীতা ৩২ 

স্ীনিমাই সন্ধ্যাস (নাট ২২ 
শ্রীনশোস্তম চরিত রি ২২. 

শ্রীপ্রবোপানম্দ ও গ্োপাল ভষ্ ও 
য়শো বূপিষ। ও. বাজাুশর লড়াই এ 
সর্পাশতর চিক্িস। ৭ 
1,070 (29৮81582 2 ৬০1৬. , (14901) ৮6], ) 18 

[110121) 97516155 (10055102008 200 00501691 ) 1৭ 9 

শ্রীযুক্ত মু” কান্তি ঘোৰ ভক্তিভূষণ প্রণীত 

পরলোকের কথা ১৭২ 

পরুলোক-কীনবাভ (হিন্দী ) 
1816 703650729 1065% এ 

গোবিন্দদাসের কড়চ। রহস্য ৪৪1 

মন্তান্য বৈদঃপ্ গ্রস্থাবলী ” 

প্রীচৈতন্তানভভাগবত ১॥০ 

শ্রীচৈতন্যমজল এ 3 
প্রীকষঃচৈতন্যচরিতাম্থৃত ( লীমুবাবি ২” | 
ফ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ : ১০ 
স্রীমুরাগবজী ১০ 

অমৃতবাঞ [পর পত্রিকৃ! হাউস, বাগবাজার, কল্িকাঁত! 

এন্বং ক্কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে 
পুব্য | 
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